Knud Højgaards Fond
Lovpligtig redegørelse for fondens uddelingspolitik jf.
årsregnskabslovens § 77 b
Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Knud Højgaards Fonds årsrapport for
regnskabsperioden 1. januar – 31. december 2015
Uddelingsstrategi
Knud Højgaards Fond agerer som donor i relation til støttede projekter, idet fonden typisk træffer
uddelingsbeslutninger på grundlag af modtagne ansøgninger. Fonden er dog lejlighedsvist proaktiv i
relation til at indkalde ansøgninger til virkeliggørelse af projekter, som fonden anser for
samfundsmæssigt nyttige og dermed støtteværdige.
Uddelingspolitik
Knud Højgaards Fonds uddelingsformål er ifølge vedtægterne:
”At støtte erhvervsmæssige, kulturelle, videnskabelige, sociale og kunstneriske formål til gavn
for Danmark og dets befolkning blandt andet ved at bidrage til dansk ungdoms dygtiggørelse og
uddannelse. Fonden kan støtte selskaber, institutioner, undervisningsinstitutioner, foreninger
og personer. Indtil 10 % af fondens årlige disponible nettoindtægt kan anvendes til andre
velgørende formål.”
Til brug for bestyrelsens beslutninger om og rapporteringer af den ydede støtte har fonden
systematiseret formålene i følgende hovedkategorier:
1.
2.
3.
4.

Uddannelse (”erhvervsmæssige” formål)
Kultur (”kulturelle” og ”kunstneriske” formål)
Videnskab
Sociale Formål

På grundlag af vedtægtens uddelingsbestemmelse anser Knud Højgaards Fond uddannelse og
dygtiggørelse af unge i Danmark for fondens overordnede formål. Det formål forfølges således ikke
kun ved uddelinger inden for kategorien Uddannelse, idet bestyrelsen også ved uddelingsbeslutninger
inden for kategorierne Kultur, Videnskab og Sociale Formål gerne støtter projekter, der kan bidrage til
uddannelse og dygtiggørelse af unge i Danmark.
Knud Højgaards Fond uddelte i 2015 90,9 mio. kr. fordelt på 1.278 legater. Fordelingen på
hovedkategorier var:

Uddelingsformål
Uddannelse
Kultur
Videnskab
Sociale formål
I alt

Uddelt beløb ’000 DKK
37.694
25.532
12.253

Antal bevillinger stk
933
1485
137

15.461
90.940

23
1.278

Uddannelse
Den altovervejende del af bevillingerne til uddannelsesformålet ydes til kandidater og
kandidatstuderendes studierejser til udenlandske universiteter. Støtte med faste legatportioner ydes
som udgangspunkt til alle ansøgere, der opfylder de på fondens hjemmeside angivne kriterier.
Endvidere ydes støtte til uddannelsesinstitutioner, organisationer og foreninger til gennemførelse af
extracurriculære, faglige aktiviteter for elever og studerende.
Endelig støtter fonden etablering og renovering af kollegier og undervisningsinstitutioner.
Kultur
Indenfor kategorien ”Kultur” støtter Knud Højgaards Fond blandt andet museer, teatre, orkestre, kor,
dansegrupper, kunstnersammenslutninger, kunst- og musikforeninger, festivaler og kirker. Støtten
ydes til gennemførelse af konkrete, professionelle projekter.
Individuelle kunstnere støttes typisk alene med omkostningsdækning i forbindelse med deltagelse i
projekter i udlandet.
Videnskab
Støtte ydes til forskningsrelaterede aktiviteter og konferencer mv. for forskere på universiteter og
andre undervisningsinstitutioner, forskningsinstitutioner, akademier, tænketanke og museer.
Under dette formål støttes også ph.d. studerendes og post.doc. forskeres rejseomkostninger i
forbindelse med ophold på universiteter og forskningsmiljøer i udlandet.
Sociale Formål
Knud Højgaards Fond foretager donationer til skoler og institutioner for børn og unge med særlige
behov i forbindelse med afgrænsede aktiviteter, herunder rejser.
Der ydes endvidere støtte til andre institutioner med sociale formål, patient- og sygdomsforeninger,
hospicer samt NGO’er med sociale formål. Støtten ydes til realisering af konkrete projekter.

