








Fondens ikke-erhvervsmæssige aktivitet (fortsat) 

En række større bygge- og anlægsprojekter, som Fonden har ydet donationer til, blev afsluttet i 2016. Nogle af de 

mest fremtrædende er: 

Kunsten - Museum of Modem Art Aalborg 

Jelling - Opforelse af et nyt sognelrns ved Monumentområdet 

Frederiksborg Slot - Restaurering af audienssalen 

4. maj Kollegiet på Frederiksberg - Fornyelse

Arken - Etablering af landskab

Copenhagen International School - Nybygning

For yderligere information om Fondens virksomhed henvises til Fondens hjemmeside: www.apmollerfonde.dk 

Redegørelse for fondens uddelingspolitik 

Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i de i Fondens fundats nævnte områder som er: 

Danskheden i Sønderjylland 

Nordisk Samarbejde 

Fremme af Dansk Søfart 

Videnskabelige formål 

Øvrige almenyttige formål 

Under almennyttige formål støtter Fonden et bredt felt af projekter, som omfatter både uddannelse, forskning, 

sociale formål, sport og fritid, bevaring af bygninger af kulturhistorisk værdi og en række øvrige kulturelle 

formål. Eksempler på Fondens støttevirksomhed kan ses på Fondens hjemmeside. Blandt støtteprojekter fra de 

seneste år kan nævnes Mærsk Tårnet ved Kobenhavns Universitet Panum, et kollegium ved Syddansk 

Universitet, flerårig støtte til opkvalificering af Folkeskolens lærerkræfter, opførelse af en svømmehal i Sisimiut 

på Grønland, opførelse af H.C. Andersen House of Fairytales i Odense og restaurering af Amaliehaven i 

København. 

Der støttes både storre og mindre projekter. Langt de fleste projekter udformes af ansøgerne, inden de forelægges 

Fonden. Fondens bestyrelse tager stilling til de ansogte projekter ud fra en række kriterier, herunder kvalitet, 

betydning, offentlig interesse, okonomi (både anlæg og drift) samt ansogerkreds. 

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til enkeltpersoner og personlige formål. Der ydes normalt 

ikke støtte til drift. 

Fondens sociale ansvar 

Fonden lægger vægt på, at ansogerne inddrager miljo- og energimæssige aspekter, hvor det er relevant, hvilket det 

typisk er i byggesager. Herudover har Fonden ikke udarbejdet særskilt CSR-politik. 

Det er Fondens målsætning, at 1/3 af bestyrelsens medlemmer består af det underrepræsenterede kon. 

Med bestyrelsens nuværende sammensætning er denne målsætning ikke fuldt ud opfyldt. 

Redegørelse for God Fondsledelse 

Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som er tilgængelige på Komiteen for god 

Fondsledelses hjemmeside www.godfondsledelse.dk. For redegørelse herfor henvises til fondens hjemmeside 

under adresse: http://www.apmollerfonde.dk/om-fonden/fakta.aspx 
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https://www.apmollerfonde.dk/media/2833/god-fondsledelse-2016-udfyldt-skema-6.pdf































