Til nyheds arkivet

Årsmøde i Kolding den 1. april 2011:
Formand en for fondens bestyrelse Ole Reinholdt oplyste i sin årsberetning blandt andet følgende:
Der har været afholdt det antal bestyrelsesmøder der har været behov for i 2010 - i alt 4 møder + årsmøde
og et bestyrelsesseminar om fondens fremtidige uddelingsstrategi blev det til.
Driftsregnskab
Indtægterne fra fondens kapital beløb sig til 2,3 mio. DKK (2009 -2,1 mio. DKK). Afkastet bærer desværre,
men som forventet fortsat præg af, at fonden har investeret konservativt, hvilket i et finansielt marked
præget af ekstraordinær uro har vist sig at være særdeles klogt. Den internationale finanskrise er historisk
dyb - men fonden har lidt begrænsede tab på fondskapitalen under den finansielle krise – vi kan faktisk
også i 2010 konstatere en stigning i den bundne kapital.
Den bundne kapital udgør 82,2 mio. DKK. ( 2009 – 78,7 mio. DKK).
De administrative omkostninger for året beløb sig til 630 tkr DKK (2009 -1,5 mio. DKK).
Årets resultat blev på 1,7 mio. DKK. (2009 – 630 tkr. DKK)

Uddelinger
Der er i årets løb uddelt i alt 2,5 mio. DKK (2009- 2,7 mio. DKK) til formålsbestemt anvendelse jf. fondens
vedtægter til formål i ind- og udland.

Ansøgninger
På møderne behandles ansøgninger af relevans for fonden - i 2010 i alt 235 (2009 -240). Af disse
imødekom bestyrelsen 134 (2009 – 142).
Samtidig er der i årets løb givet administrativt afslag på en række ansøgninger, som faldt uden for de
rammer, der er lagt for fondens virke. Der blev registreret i alt 17 (2009 -42) administrative afslag som følge
af mangelfulde ansøgninger, ansøgning fra enkelt personer og enkeltpersoners, personlige projekter.
Midlertidige afslag for mangelfulde ansøgninger, hvor vi har bedt ansøgere søge på formel formular, som
de har fået medsendt. Vi venter her på svar i en periode, hvorefter de overgår til permanent afslag (12).
Det samlede antal ansøgninger, som er modtaget og behandlet i fonden i det forløbne år, nåede derved op
på 264 (2009 -283).

