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BILAG 1: BESTYRELSENS BERETNING 2019 

OVERORDNEDE BEMÆRKNINGER 
Ved årsskiftet 2018/2019 godkendte bestyrelsen foreningens første strategi og 
handlingsplan, og i det forløbne år har sekretariatet haft fokus på at indfri ambitionerne 
og løse de planlagte opgaver. Efter bestyrelsens ønske har der i året været særligt fokus 
på at afdække og imødekomme medlemmernes behov samt på at etablere en 
portefølje af vidensprodukter, der kan bygges videre på i de kommende år.  
 
Det har været et spændende og travlt år, hvor der er gennemført flere end 100 
aktiviteter i form af bl.a. medlemsmøder, netværksmøder, afvikling af debatter, 
vidensdeling ved eksterne oplæg og arrangementer. Derudover har videnscentret 
bidraget til revision af Danmarks Statistiks Fondsstatistik og udarbejdet omkring ti 
faktaark, vidensnotater og analyser. Og ikke mindst har der været en meget aktiv 
vidensudveksling og dialog med såvel medlemmer som eksterne interessenter og 
journalister med interesse for fondenes arbejde og videnscentrets viden. 
 
I 2019 har sekretariatet arbejdet med at udvikle koncepter og produkter, der nu kan 
opdateres og genbruges. Det gælder bl.a. de større analyser, vidensnotater, 
netværksmøder mv. Derudover er en række af de grundlæggende redskaber som visuel 
identitet, hjemmeside, IT-systemer til driften og interne processer blevet løftet. Samlet 
set er det lykkedes at komme i mål med omkring 90 % af den vedtagne handlingsplan 
for 2019, og bestyrelsen er tilfreds med året samt udviklingen i Fondenes Videnscenter. 
 
Ud over sekretariatschef Hanne Rasmussen består videnscentrets medarbejderstab af 
kommunikationschef Jacob Møller Overgaard, senioranalytiker Christian Edelvold Berg, 
kontorassistent Sally Aarkrogh Eriksen (deltid) samt to studentermedhjælpere. 

Minievaluering blandt medlemmerne 
I december måned udsendte sekretariatet et spørgeskema til fondsdirektørerne samt 
et bredt udvalg af medarbejderne i de forskellige medlemsfonde. Det skete som led i et 
ønske om at indsamle erfaringer fra 2019, som kan bygges videre på i 2020 og de 
kommende år.  
 
På spørgsmål om den overordnede tilfredshed med Fondenes Videnscenter gav de, der 
besvarede skemaet, en vurdering på 4,3 (hvor højeste er 5) i forhold til en vurdering af  
Fondenes Videnscenter som en troværdig, imødekommende og professionel medlems-
forening og vidensaktør. Og i forhold til den samlede tilfredshed med videnscentrets 
vidensformidling gav de en vurdering på 3,8. 

Fem nye medlemmer i 2019 
Det er ambitionen, at Fondenes Videnscenter skal være den samlende organisation for 
de almennyttigt uddelende fonde og foreninger i Danmark. I 2019 fik Fondenes 
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Videncenter fem nye medlemmer, og medlemstallet er nu oppe på 43. De nye 
medlemmer er Møllerens Fond, Oak Foundation Denmark, KR Foundation, Rambøll-
fonden og BRFfonden. Det voksende medlemsgrundlag betyder, at Fondenes 
Videnscenter får en god bredde i sammensætningen af medlemmer i forhold til fonds- 
og foreningstyper, geografisk placering og uddelingsniveau. 
 
Fondenes Videnscenter prioriterer at hjælpe alle, der henvender sig, om medlemskab, 
godt igennem beslutningen og optagelsen, og har desuden enkelte opsøgende 
henvendelser til potentielle medlemmer. Men der har efter den oprindelige plan for 
videnscentrets første to år ikke været et stort fokus på medlemsrekrutteringen. 
Videnscentret og bestyrelsen har vurderet, at det i de første to år er vigtigere at 
etablere videnscentret, så det skaber værdi for den eksisterende medlemskreds og 
bidrager med relevant viden om fondenes arbejde til omverdenen. 

Økonomi 
I 2019 indbetalte medlemmerne kontingent på i alt 4.700.000 kr. til drift og aktiviteter, 
hvilket var 100.000 kr. mere end budgetteret. Det udgjorde de samlede indtægter for 
Fondens Videnscenter i 2019.   
 
Udgiftsbudgettet for Fondenes Videnscenter for 2019 afspejlede tre medarbejdere og 
studentermedhjælp samt et aktivitetsniveau som forudset ved videnscentrets stiftelse. 
Det samlede forbrug i 2019 udgjorde 4.636.632 mio. kr., afspejlende, at videnscentret 
var i fuld drift hele regnskabsåret. Der er dog brugt mindre end det budgetterede, og 
disse midler overføres til 2021, hvor de bl.a. vil blive anvendt til evaluering af Fondenes 
Videnscenter samt drift og udviklingsaktiviteter. 
 
Det af bestyrelsen godkendte budget for 2020 afspejler et aktivitetsniveau, der kan 
dækkes af kontingentindbetalinger samt midler overført fra 2019.  
 
Stiftelsesbidraget på 2.037.500 kr., der blev indbetalt ekstraordinært af de stiftende 
fonde, er friholdt og afsat således, at alle forpligtigelser kan opfyldes i tilfælde af en 
eventuel nedlukning af Fondenes Videnscenter. 

Kontingent 
Bestyrelsen har besluttet at fastholde det nuværende kontingentniveau.  

PLANLAGTE TEMAER I 2020 
I 2020 vil videnscentret bl.a. have særligt fokus på følgende temaer: 

• Fondenes samspil med bevillingsmodtagere 

• Filantropisk metode 

• Værdien af de erhvervsdrivende fondes erhvervsaktiviteter i samfundet  
 
Derudover fastholdes fokus på videnscentrets faste emner, der er: 
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• Fondenes bevillinger 

• Fondslandskabet og udviklingen i fondssektoren 

• Det årlige fokus i fondstilsynet 

• Medlemmers vedtægter, støtteområder og bestyrelsesmedlemmer 

• Lovgivning i Danmark og EU  

• Fonde og skat  

• Den politiske udvikling i Danmark med fokus på de filantropiske fonde og foreninger 
 

PLANLAGTE AKTIVITETER I 2020 

Formidling 
I 2020 vil videnscentret øge sit fokus på den eksterne formidling. Derudover øger 
sekretariatet indsatsen med at identificere de væsentligste aktører i fondenes 
omverden og målretter formidling direkte til disse målgrupper. Derved ønsker 
videnscentret at styrke sin positionen i offentligheden som en organisation, der 
bidrager med værdifuld viden om fondenes samfundsbidrag.  
 
Sekretariatet har som ambition at afvikle fondskonferencer og vil i løbet af 2020 
arbejde for at afklare formål og eventuelle muligheder i dialog med bestyrelsen.   

Lancering af opdateret hjemmeside og nyt eksternt nyhedsbrev 

I midten af februar lancerede videnscentret en ny og opdateret hjemmeside som led i 
ønsket om at styrke formidlingen af den producerede viden. I den forbindelse 
lanceredes også et eksternt nyhedsbrev, der erstatter det tidligere medlemsnyheds-
brev. Emner, der kun er relevante for medlemmerne, vil fremover blive sendt til 
direktørnetværket og andre relevante modtagere i medlemsorganisationerne via mail.  

Analysearbejde om fonde og deres virke 

I 2020 vil der bl.a. blive produceret 8-10 analyser og undersøgelser. Derudover vil der 
blive produceret vidensnotater, faktaark mv. En række af videnscentrets analyser er 
tilbagevendende hvert år. De er: 

• Analyse af fondes og fondslignende foreningers bevillinger  

• Analyse af fondes og fondslignende foreningers bevillinger til kulturelle formål 

• Analyse af fondes og fondslignende foreningers bevillinger til videnskabelige formål 

• Analyse af fondes og fondslignende foreningers bevillinger til sociale formål 

• Fondenes kendskabsanalyse 

• Analyse af fondenes kapital- og formueforvaltning 
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I 2020 forventer videnscentret også at påbegynde arbejdet med at fastlægge en fuldt 
dækkende dansk fondstypologi. Dette arbejde vil ske i samarbejde med medlemmer, 
forskere og fondseksperter. 

Afholdelse af seminarer og workshops 

Videnscentret vil i 2020 afholde 4-5 seminarer, workshops og lignende med aktuelle og 
relevante emner for medlemmerne og andre danske filantropiske fonde og foreninger. 
Som hovedregel vil sekretariatet tilstræbe, at seminarer og workshops udspringer af 
eller knytter sig til de udarbejdede analyser, vidensdokumenter og andre aktiviteter i 
videnscentret eller medlemskredsen.  

Fortsat tæt dialog og samarbejde med medlemmer  

Videnscentret vil som i 2019 have fokus på en god og kontinuerlig dialog med de 
enkelte medlemmer for at styrke og bevare et relevant kendskab til medlemmerne. 
Fondenes Videnscenter besvarer løbende henvendelser om praksis og spørgsmål, og 
medlemmerne henvender sig desuden i stigende grad og beder videnscentret 
koordinere møder og dialoger omkring emner af fælles interesse. 
 
Sideløbende med medlemsaktiviteterne vil sekretariatet tilbyde adgang til mindre 
arrangementer og netværksmuligheder for potentielle medlemmer.  

Database over de mest uddelende filantropiske fonde og foreninger 

I løbet af 2020 vil videnscentret påbegynde opbygningen af en fondsdatabase over de 
mest uddelende filantropiske fonde og foreninger i Danmark. Der vil være fokus på 
oplysninger som bevillinger, fondstype og forskellige økonomiske hoved- og nøgletal. 


