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4,8 millioner fondskroner til almenvellet
Jutlander Fonden Himmerland gav i 2020 bindende tilsagn om økonomisk støtte til 174 forskellige
almennyttige eller velgørende initiativer i Jutlander Banks virkeområde. Samlet bevilgede fonden
4,8 millioner kroner til at hjælpe lokale ildsjæles drømme på vej til virkeliggørelse.
Det fremgår af fondens årsrapport, der netop er offentliggjort.
”Fælles for modtagerne af fondens donationer er, at aktiviteterne skal medvirke til at skabe
udvikling og sammenhold i lokalsamfundet. Desuden lægger vi vægt på det frivillige arbejde, når
aktiviteterne gennemføres,” siger formanden for Jutlander Fonden Himmerland, direktør Michael
Jørgensen, Aars.
Alle foreninger og andre initiativtagere kan søge støtte fra Jutlander Fonden Himmerland til
projekter i Sparekassen Himmerlands oprindelige virkeområde samt i områder, hvor Jutlander
Bank A/S har etableret nye afdelinger: Randers, København, Trekantområdet og Odder.
Fonden ønsker at fremme det lokale foreningsliv eller den kulturelle og sociale udvikling, ”når et
projekt gør en forskel, når initiativtagerne brænder for det, de gør, og når ansøgerne er ambitiøse
på projektets vegne”, hedder det i årsrapporten.
Ikke alle drømme går dog i opfyldelse. En række initiativer, som tidligere har fået tilsagn om støtte,
nåede ikke at blive realiseret i 2020. Derved har fonden ”sparet” næsten en halv million kroner.
”Nogle af de ikke-realiserede initiativer gik i vasken på grund af corona, men vi håber da,
initiativtagerne kommer tilbage til os igen senere”, siger Michael Jørgensen.

20 mio. kr. fra Jutlander Bank
Fondens indtægter stammer primært fra Jutlander Bank. I 2020 drejede det sig om 20 millioner
kroner.
Fonden ejer 46,5 pct. af aktierne i banken. I 2020 modtog fonden udbytte på 16 millioner kroner
fra banken, og en kursstigning forøgede værdien af aktierne med 4 millioner. Børskursen på
Jutlander Bank-aktien steg gennem 2020 fra 192 til 193.
Fondens årsrapport vidner om et overskud på 17,5 millioner kroner. Af årets resultat reserveres 10
millioner kroner til nye uddelinger. Dermed kommer den samlede uddelingsramme for 2021 op på
19,4 millioner kroner.
Og fonden støtter med både store og små beløb. Fra få tusind kroner til, at en forening kan hyre
en foredragsholder, til flere hundrede tusind kroner til klubhusbyggeri.
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Formand for Jutlander Fonden Himmerland, Michael Jørgensen: ”De aktiviteter, vi støtter, skal
medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet.”
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