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1. Jutlander Fonden Himmerland’s historie
1.1

Jutlander Fonden Himmerland er stiftet af den selvejende institution Sparekassen Himmerland i
forbindelse med Sparekassen Himmerlands omdannelse til aktieselskab i 2006.
I 2014 indgik Sparekassen Himmerland A/S i en fusion med Sparekassen Hobro med Sparekassen Himmerland A/S som det fortsættende pengeinstitut under det nye navn Jutlander Bank
A/S.
Jutlander Fonden Himmerland ejer 46,5 pct. af Jutlander Bank A/S.

2. Jutlander Fonden Himmerland’s formål
2.1

Jutlander Fonden Himmerland er en erhvervsdrivende fond.
Omdannelsesreglerne i Lov om Finansiel virksomhed fastlagde, at Fondens hovedformål skal
være at støtte op omkring pengeinstituttet, og sekundært have til formål at støtte almennyttige
og velgørende formål.
Af Fondens vedtægter fremgår således:
•

at Fondens primære formål er at videreføre Sparekassen Himmerlands virksomhed
gennem Jutlander Bank A/S, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut,

og at Fondens sekundære formål er:
•

•

at udøve anden virksomhed – eventuelt via datterselskaber – gennem investeringer i
aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer af enhver art, samt gennem
investeringer i pantebreve, fast ejendom og lignende, samt
at virke til gavn for almennyttige og almenvelgørende formål efter bestyrelsens frie
skøn.
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3. Uddelinger fra Jutlander Fonden Himmerland
3.1

Uddelinger fra Jutlander Fonden Himmerland foretages blandt andet på baggrund af udbytter
fra Fondens ejerandel af aktiekapitalen i Jutlander Bank A/S.
Fondens bestyrelse fastlægger årligt et beløb, som kan uddeles til almennyttige og velgørende
formål.
Beløbets størrelse vil blandt andet afhænge af aktieudbyttet fra Jutlander Bank A/S.
Ved fastlæggelse af beløbets størrelse tages hensyn til, at Fonden har et beredskab for uddelinger i en årrække.

3.2

Jutlander Fonden Himmerland ønsker at fremme det lokale foreningsliv samt den kulturelle og
sociale udvikling, når:
•
•
•

det gør en forskel
initiativtager brænder for det, de gør
og når ansøger er ambitiøs på projektets vegne.

Alle foreninger mv. i Sparekassen Himmerland A/S’s oprindelige virkeområde samt i områder,
hvor Jutlander Bank A/S efter 2014 etablerer afdelinger, kan søge støtte fra Jutlander Fonden
Himmerland.
Fonden lægger vægt på, at ansøgeren ønsker at skabe noget for andre i lokalsamfundet.
Det være sig udvikling af klubben/foreningen, redskaber/instrumenter ved udøvelse af aktiviteter, afholdelse/formidling af arrangementer, renovering og udsmykning af lokaler osv.
Aktiviteterne skal medvirke til at skabe udvikling og sammenhold i lokalsamfundet samt være til
glæde for deltagerne.
Der lægges endvidere vægt på det frivillige arbejde ved gennemførelse af aktiviteterne.
Ved flerårige projekter er det vigtigt at have for øje, hvor længe Fondens støtte ønskes samt
hvordan projektet videreføres uden Fondens støtte.

4

Uddelingspolitik, maj 2019

3.3

Jutlander Fonden Himmerland støtter endvidere med vægt på følgende forhold:
• Støtten skal komme så mange til gode som muligt.
• Der ydes støtte til formål, der har karakter af afgrænsede projekter eller begivenheder.
• Støtte til offentlige institutioner (ex. børnehaver, plejehjem og venneforeninger) ydes, når det
vedrører bustur, foredrag, underholdning mv. Der ydes ikke støtte til inventar, byggeri mv.,
der er en kommunal opgave.
• Begivenheden eller projektet, der søges støtte til, skal være i sin indledende fase.
Ovenstående kan fraviges i specielle situationer.

3.4

Fonden støtter konkrete og øremærkede projekter efter ansøgning fra:
• Organisationer.
• Foreninger.
• Selvejende institutioner.
• Sygehuse.
• Plejehjem.
• Gruppe af personer, der er sammen om noget almennyttigt.

3.5

Fonden støtter ikke:
• Enkeltpersoner.
• Kommercielle forretninger.
• Løbende drift – ikke årligt tilbagevendende.
• Aktiviteter, der har fundet sted.
• Rejser.
• Politiske aktiviteter.
• Religiøse aktiviteter.
• Stats- og kommunale ejendomme.

3.6

Uddelinger fra Jutlander Fonden
www.jutlanderfondenhimmerland.dk.

Himmerland

søges

via

Fondens

hjemmeside:

Således vedtaget på Fondens bestyrelsesmøde den 13. maj 2019.

Michael Jørgensen
Bestyrelsesformand
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