












StøITe donationer i 20 I 8: 

Københavns Universitet 
Udvikling og etablering af nye permanente udstillinger til Det Ny 
Naturhistoriske Museum. 

Fonden Fængslet 

Etablering af "Vestsalen" i det forhenværende Horsens Statsfæng
sel. 

D/S/I Kunstnerkollegiet Skindergade 34 
Restaurering af Kunstnerkollegiet i København. 

Stiftelsen Sorø Akademi 

Hovedistandsættelse af Sorø Klosterkirke. 

Den Danske Naturfond 

Udvikling af naturområdet Hammer Bakker i Nordjylland. 

Aarhus Universitetshospital 

Indkøb af hybridscannere. 

Foreningen Ørslev Kloster 

Restaurering og fornyelse af bygninger og park. 

Det Kongelige Teater 
Udvidelse af Operaens kernerepertoire med opsætning af Verdi's 
Trubaduren og Puccini's Turandot. 

Halsnæs Kommune 

Udvikling af Frederiksværks historiske bymidte. 

Ordrupgaard Museum 

Udvidelse og modernisering af kunstmuseet Ordrupgaard (Him
melhaven). 

D/S/I Teater Mungo Park 

Renovering af Teater Mungo Park i Allerød. 

Styrelsen for Dataforsyning 
Landkortlægning af Grønland. 
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En række større bygge- og anlægsprojekter, som Fonden har ydet 
donationer til, blev afsluttet i 2018. Nogle af de mest fremtræ
dende er: 
• Tycho Brahe Planetarium
• Campus Bornholm 
• Kulturrummet i Thisted 
• Helikopterlandingsplads på Aarhus Universitetshospital, 

Skejby
• Besøgscenter ved Hammershus
• Internationalt sejlsportscenter i Aarhus 

REDEGØRELSE FOR GOD 
FONDSLEDELSE (ÅRL § 77 A) 
Fonden er omfattet af Anbefalingerne for god Fondsledelse, som 
er tilgængelig på Komiteen for god Fondsledelses hjemmeside 
www.godfondsledelse.dk. For redegørelse herfor henvises til Fon
dens hjemmeside under adresse: http://www.apmoller

fonde.dk/om-fonden/fakta.aspx. 

REDEGØRELSE FOR FONDENS 
UDDELINGSPOLITIK (ÅRL § 77B) 
Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i de i Fondens fun
dats nævnte formål som er: 
• Danskheden i Sønderjylland 
• Nordisk Samarbejde 
• Fremme af Dansk Søfart 
• Videnskabelig formål 
• Øvrige almennyttige formål 

Under almennyttige formål støtter Fonden et bredt felt af projek
ter, 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 støttevirk
somhed kan ses på Fondens hjemmeside. 

Blandt støtteprojekter fra de seneste år kan nævnes DKK 1.000m 
til støtte til opkvalificering af Folkeskolens lærerkræfter, pædago
ger og ledere, opførelse af Mærsk Tårnet på Det Sundhedsviden
skabelige Fakultet, Københavns Universitet, fuld renovering af 
Hammershus ruin og ny udstillingsbygning, nyt museum ved Tir
pitz bunkeren i Blåvand, opførelse af ny del af Den gamle By i 

Århus, udvidelse af Experimentarium, protonaccelerator til kræft
behandling på Skejby Sygehus, Region Midt, genopførelse af K.B. 
Hallen, nyt kollegium ved Syddansk Universitet, Odense, renove
ring af Holbæk Havn, monumentanlægget i Jelling, renovering og 
udvidelse af Du borgskolen i Flensborg, 100 Danmarkshistorier fra 
Århus Universitetsforlag, Rødding, Askov og Ollerup højskoler. 

Der gives støtte til både større og mindre projekter. De fleste pro
jekter udformes af ansøgerne, inden de forelægges Fonden. Fon
dens bestyrelse tager stilling til de ansøgte projekter ud fra en 
række kriterier, herunder kvalitet, betydning, offentlig interesse, 
økonomi (både anlæg og drift) samt ansøgerkreds. 

Der ydes som udgangspunkt ikke støtte til enkeltpersoner og per
sonlige formål. Der ydes normalt ikke støtte til drift. 

REDEGØRELSE FOR 
SAMFUNDSANSV AR (ÅRL § 99A) 
Fonden lægger vægt på, at ansøgerne inddrager miljø- og energi
mæssige aspekter, hvor det er relevant, hvilket det typisk er i byg
gesager. Herudover har Fonden ikke udarbejdet særskilt CSR-poli
tik. 

REDEGØRELSE FOR DEN KØNSMÆSSIGE 
SAMMENSÆTNING AF LEDELSEN (ÅRL § 99b) 
Det er Fondens målsætning, at 1/3 af bestyrelsens medlemmer 
består af det underrepræsenterede køn. Med bestyrelsens nuvæ
rende sammensætning er denne målsætning opfyldt. 
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