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Fonde der støtter lokale formål 

 

Nedenfor er listet forslag til en række lokale fonde, som lokalforeningerne kan ansøge. Listen skal bruges som inspiration, og det er derfor en 

god ide at man – inden man søger – tjekker op på, om adresse og krav til ansøgningen fortsat er aktuelle.  

 

Desuden opfordres lokalforeningerne til at undersøge følgende fonde nærmere, der alle støtter lokalt på landsplan (eller Jylland/Sjælland): 

• ISOBRO’s Lokalforeningspulje: Støtter frivillige, lokale foreninger, hvis formål er frivilligt, socialt arbejde, ældrearbejde, sygdomsbekæmpende arbejde og/eller 
almennyttigt arbejde. 

o https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen/ 

• Danske Handicaporganisationer (Lokalpuljen): 
o https://handicap.dk/lokalafdelinger/lokalpuljen?utm_campaign=Rimelig%20tilpasning%20er%20med%20i%20%C3%B8konomiaftalen&utm_m

edium=handicap.dk&utm_source=20190912_Rimelig%20tilpasning%20er%20med%20i%20%C3%B8konomiaftalen 

• Nordea-fondens lokale ansøgninger: Støtter lokalt forankrede projekter, som fremmer gode liv inden for sundhed, motion, natur og kultur.  
o https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr 

• DIF og DGI’s foreningspulje: Støtter endnu bedre oplevelser og muligheder i idrætsforeningerne. 
o https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje  

• Spar Nord Fonden: Støtter forskning, foreningsliv samt sociale og kulturelle formål i Spar Nord Banks virkeområde (efterhånden hele Danmark)  
o https://www.sparnordfonden.dk/ansoeg-spar-nord-fonden.aspx  

• Sparekassen Sjælland Fonden: Almennyttige og velgørende formål i Sparekassen Sjælland-Fyn A/S virkeområde 
o https://www.spks.dk/om_sparekassen/fonden  

• Tuborg-fondet: Støtter foreninger og projekter, der er drevet af frivillige ildsjæle 
o http://www.tuborgfondet.dk/det-stoetter-vi  

• VELUX FONDEN, dog kun puljen for aktive ældre: Støtter fx indkøb af udstyr, motionscykler etc.  https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre 
 
 
Landsdækkende loger mv., hvis lokalafdelinger kan støtte lokale formål: 

• Lions Club Danmark: http://www.lions.dk/  

• Rotary: https://www.rotary.dk/  

• Sct. Georgs Gilderne: http://sct-georg.dk/  

https://www.isobro.dk/lokalforeningspuljen/
https://handicap.dk/lokalafdelinger/lokalpuljen?utm_campaign=Rimelig%20tilpasning%20er%20med%20i%20%C3%B8konomiaftalen&utm_medium=handicap.dk&utm_source=20190912_Rimelig%20tilpasning%20er%20med%20i%20%C3%B8konomiaftalen
https://handicap.dk/lokalafdelinger/lokalpuljen?utm_campaign=Rimelig%20tilpasning%20er%20med%20i%20%C3%B8konomiaftalen&utm_medium=handicap.dk&utm_source=20190912_Rimelig%20tilpasning%20er%20med%20i%20%C3%B8konomiaftalen
https://nordeafonden.dk/soeg-stoette-til-projekt/lokalpuljen-op-til-100000-kr
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/brug-dgi/medlemsfordele/soeg-dif-og-dgi-s-foreningspulje
https://www.sparnordfonden.dk/ansoeg-spar-nord-fonden.aspx
https://www.spks.dk/om_sparekassen/fonden
http://www.tuborgfondet.dk/det-stoetter-vi
https://veluxfoundations.dk/da/det-stoetter-vi/aktive-aeldre
http://www.lions.dk/
https://www.rotary.dk/
http://sct-georg.dk/
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• Odd Fellow Ordenen: http://www.oddfellow.dk/  

• Den Danske Frimurerorden: http://www.ddfo.dk/  
 
 

SJÆLLAND OG HOVEDSTADEN 
Område Fond Kontaktoplysninger Formål Ansøgningsfrist Bemærkning 

Allerød Støttefondet 
under Sct. Georgs 
Gilderne i Allerød 
kommune 

Allerød Kommune 
Bjarkesvej 2 
3450 Allerød 

Støtte i form af gaver, tilskud eller lån til de anerkendte 
spejderkorps og dertil svarende organisationer i Allerød 
kommune. 

Løbende   

Amager Gunnar og Birgith 
Haastrup-Vig's 
Fond 

A/S Børge Kristiansen & 
Søn 
Bådehavnsgade 36 
2450 København SV 

På Amager at støtte kirkelige, kulturelle og kunstneriske 
formål, fortrinsvis med humanitært sigte. 

Løbende  

Bornholm Brødrene E., S. & 
A. Larsens Legat 

v/Retten på Bornholm 
Damgade 4A 
3700 Rønne 
Tlf. 99 68 83 00 

Legatet kan uddele midler til: 
Bornholms Kunstmuseum til køb af malerier og 
skulpturarbejder. 
Rejselegater til bildende kunstnere. 
Understøttelse af tandlægestuderende fra Bornholm. 
Understøttelse af værdige og trængende personer, der bor i 
Rønne. 
Almennyttige og velgørende formål på Bornholm. 

Ansøgningsfriste
rne er 1. maj og 
15. oktober. 

Læs mere på 
http://larsenslegat.dk/  

Bornholm Sparekassen 
Bornholms Fond 

Silkegade 3 
3700 Rønne  
56957330 
sep@sbfonden.dk  

Almennyttige og velgørende formål på Bornholm efter 
fondsbestyrelsens frie skøn. FX Fritid, idræt, sport; Børne- og 
ungdomsarbejde; Musik, teater, kunst og museer; Forskning 
og kulturbevaring 

Se årets frister 
på hjemmeside 

Læs om fonden og 
ansøgning her: 
http://sbfonden.dk/in
dex.htm  
Ansøgninger må ikke 
være på e-mail. 

Faxe Kongsted 
Sparekasses Fond 

Formand Statsaut. 
ejendomsmægler 
Tonny Quaade Nielsen 
Nymarksvej 33, 4683 
Rønnede. Tlf: 5671 2070 

Almennyttige eller velgørende formål i Kongsted/Rønnede og 
omegn 

Se hjemmeside Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://www.kongsteds
parekassesfond.dk/ind
ex.php/hvem-kan-
soge  

http://www.oddfellow.dk/
http://www.ddfo.dk/
http://larsenslegat.dk/
mailto:sep@sbfonden.dk?subject=Sbfonden:
http://sbfonden.dk/index.htm
http://sbfonden.dk/index.htm
http://www.kongstedsparekassesfond.dk/index.php/hvem-kan-soge
http://www.kongstedsparekassesfond.dk/index.php/hvem-kan-soge
http://www.kongstedsparekassesfond.dk/index.php/hvem-kan-soge
http://www.kongstedsparekassesfond.dk/index.php/hvem-kan-soge
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Email: tonnyqn@hotmai
l.com  

Holbæk Astrid Helgas 
Nielsens 
Mindelegat 

HoKo 
Att.: Henrik Egeriis 
Postboks 90 
4300 Holbæk 

Hjælpen kan søges af ældre medborgere eller en gruppe heraf 
bosiddende i den tidligere "Svinninge Kommune". Der kan 
søges til f.eks. aktiviteter og udflugter eller hjælp i 
dagligdagen. 

Uddelingen 
finder sted i 
december 
måned 

Annonceres medio 
november på 
http://holbaek.dk/om-
kommunen/legater/ 

Hørsholm Sct. Georgs 
Gilderne i 
Hørsholm 
kommunes 
Hjælpefond af 19. 
april 1968 

Formand Ella Andersen 
Karen Blixensvej 1 
2960 Rungsted Kyst 

På lokalt plan i Hørsholm Kommune at støtte et eller flere af 
følgende formål: Aktivt spejderarbejde, upolitisk 
ungdomsarbejde, sociale eller humanitære opgaver, arbejder 
for international forståelse, initiativpris. Der uddeles årligt ca. 
25.000 kr. i mindre portioner. 

  

Kalundborg Fælleslegat for 
værdigt 
trængende i 
Kalundborg 
Kommune 

Borgerservice, 
Klosterparkvej 7 
4400 Kalundborg 

Fortrinsberettiget: Ingen Der kan kun 
ansøges om 
legatet i 
perioden uge 44 
til 47 

Husk 
ansøgningsskema! 
https://www.kalundb
org.dk/Om_kommune
n/Legater.aspx 

Lolland De Lolland-
Falsterske 
Venstreblade af 
1914’s Fond 

Formand: Jens Petersen 
B/Det Radikale Venstre 
c/o advokatfirmaet 
Drachmann 
Skolegade 24 
4800 Nykøbing F 

At yde støtte til kulturelle formål i almindelighed på Lolland-
Falster, for eksempel til udgivelser vedrørende historiske og 
arkæologiske emner, byhistorie, museums- og 
arkivvirksomhed, bygningsfredning og restaurering, 
kunstnerisk udsmykning, musik og teater, når det må antages 
at indholdet eller formålet ikke strider imod Det Radikale 
Venstres liberale grundholdning. 

Ansøgningsfrist 
1. marts / 1. 
september. Ans
øgninger 
behandles to 
gang årligt og 
evt. tildelinger 
foretages i 
maj/juni - 
oktober/novem
ber. 

Ansøgningsskema:  
https://www.drachma
nn.com/sites/default/f
iles/mediearkiv/PDF/a
nsoegningsskemaer/v
enstreblad.pdf 

Lolland Lollandsfonden Danske Bank 
Maribo Afdeling 
Att.: Lollandsfonden 
Vestergade 11 
4930 Maribo 

Lollandsfonden er en af Danmarks større fonde med 6 mio. kr. 
i fondsmidler. 
 
Fonden uddeler hvert år af sine renteindtægter større eller 
mindre beløb til en lang række institutioner, foreninger og 

 Ansøgningsskemaer 
udleveres i Danske 
Bank Maribo eller kan 
printes ud på 
hjemmesiden: 

mailto:tonnyqn@hotmail.com
mailto:tonnyqn@hotmail.com
http://holbaek.dk/om-kommunen/legater/
http://holbaek.dk/om-kommunen/legater/
https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Legater.aspx
https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Legater.aspx
https://www.kalundborg.dk/Om_kommunen/Legater.aspx
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/venstreblad.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/venstreblad.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/venstreblad.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/venstreblad.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/venstreblad.pdf
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organisationer på Lolland. Uddelingerne sker enten efter 
ansøgning eller på fondsbestyrelsens initiativ 

http://www.lollandsfo
nden.dk/ansog/ 

Lolland Lolland-Falsters 
og Langelands 
Købstæders 
Brandsocietets 
Fond 

Advokatfirmaet 
Drachmann 
Advokatpartnerselskab 
Skolegade 24 
4800 Nykøbing Falster 

Fondens formål er at yde støtte til kulturelt, velgørende eller 
almennyttigt arbejde på Lolland-Falster og Langeland, dog 
således at støtte sædvanligvis alene ydes i områdets 
købstæder. 
Støtte ydes fortrinsvis til sådanne opgaver, der ikke eller kun i 
begrænset omfang opnår eller kan opnå offentlig støtte, lige 
som støtte kun undtagelsesvis kan ydes til administrative eller 
driftsmæssige formål. 
Støtteberettigede er i vedtægterne beskrevet som følger: 
Lokale institutioner såvel som foreninger, sammenslutninger 
og privatpersoner kan komme i betragtning til støtte fra 
Fonden. 

Ansøgningsfrist 
1. juni / 1. 
december. Ansø
gninger 
behandles to 
gang årligt og 
evt. tildelinger 
foretages i 
juni/juli - 
december/janua
r. 

Ansøgningsskema: 
http://www.drachman
n.com/sites/default/fil
es/mediearkiv/PDF/an
soegningsskemaer/ans
oegningsskema_lollan
d-
falsters_og_langelands
_koebstaeders_brands
ocietets_fond.pdf 

Lolland SN's Kultur- og 
Erhvervsfond 

Skolegade 24 
4800 Nykøbing Falster 

Fondens formål er at støtte aktiviteter, der kan anses for at 
fremme kultur- og erhvervsudviklingen på Falster og 
Østlolland samt endvidere støtte landbrugserhvervets 
udvikling og herunder yde støtte til unge landsmænds 
uddannelse. 

Ingen 
ansøgningsfrist 

Ansøgningsskema: 
https://www.drachma
nn.com/sites/default/f
iles/mediearkiv/PDF/L
egater/sn_fond.pdf  

Lolland Sparekassen 
Rødby's 
Legat/Fond 

Jyske Bank  
Østergade 2 
4930 Maribo 

Almennyttige, velgørende, uddannelses-, 
erhvervsfremmende, informations- og oplysnings-, kulturelle 
og humanitære formål samt upolitiske foreningsaktiviteter 
med tilknytning til Sparekassen Rødbys lokalområde. 

  

Lolland Udviklingspulje til 
nye initiativer – 
Lolland kommune 

Lolland Kommune 
Jernbanegade 7 
4930 Maribo 

Pulje til nye aktiviteter blandt selvorganiserede grupper eller i 
samspil mellem foreninger og selvorganiserede 
grupper.  Udviklingspuljens formål er at give tilskud til 
udviklingsarbejde, der ikke nødvendigvis falder ind under de 
traditionelle rammer for folkeoplysende virksomhed, men kan 
være samspil og sammenhæng mellem den støtteberettigede 
folkeoplysningsvirksomhed og selvorganiserede grupper 
indenfor idræts- og motionsaktiviteter. 
Udviklingspuljen kan søges af foreninger, aftenskoler og 
selvorganiserede grupper indenfor idræts- og 
motionsaktiviteter og har til formål at understøtte: 

 Ansøgningsformular: 
http://www.lolland.dk
/Fritid/Tilskud-og-
puljer/Udviklingspulje-
til-nye-initiativer.aspx 

http://www.lollandsfonden.dk/ansog/
http://www.lollandsfonden.dk/ansog/
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
http://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/ansoegningsskemaer/ansoegningsskema_lolland-falsters_og_langelands_koebstaeders_brandsocietets_fond.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/Legater/sn_fond.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/Legater/sn_fond.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/Legater/sn_fond.pdf
https://www.drachmann.com/sites/default/files/mediearkiv/PDF/Legater/sn_fond.pdf
http://www.lolland.dk/Fritid/Tilskud-og-puljer/Udviklingspulje-til-nye-initiativer.aspx
http://www.lolland.dk/Fritid/Tilskud-og-puljer/Udviklingspulje-til-nye-initiativer.aspx
http://www.lolland.dk/Fritid/Tilskud-og-puljer/Udviklingspulje-til-nye-initiativer.aspx
http://www.lolland.dk/Fritid/Tilskud-og-puljer/Udviklingspulje-til-nye-initiativer.aspx
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• Nye aktiviteter for nye målgrupper. 

• Udvikling af eksisterende aktiviteter som gør 
brugerfladen større. 

• Etablering af partnerskaber som skaber øget 
deltagelse. 

• Tiltag som opfordrer til aktivitet i det åbne 
rum/landskab. 

• Tiltag som understøtter det grænseoverskridende 
samarbejde. 

• Tiltag for, med og af børn og unge. 

Møn, Bogø 
og Nyord 

Fanefjord 
Sparekasses Fond 

 Almennyttige eller velgørende formål på Møn, Bogø og Nyord 1. februar,  
1. maj  
1. november 

Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://www.fanefjords
parekassesfond.dk/ind
ex.php  

Slagelse 
(Rude) 

Holsteinborg 
Fonde 

GODS-
ADMINISTRATION. 
Ørslevvej 334 
4243 Rude 

Almene nyttige formål, andre velgørende formål, kulturelle 
formål indenfor den gamle "Holsteinborg Sparekasse" hidtige 
lokalområde (opland). 

Se hjemmeside Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://holsteinborgfon
de.dk/  

SYDDANMARK 
Syddanmark Sparekassen 

Løgumklosters 
Fond 

Sekretariatet 
Den Jyske Sparekasse 
Markedsgade 25 
6240 Løgumkloster 
74 74 38 50 
loegumkloster@djs.dk 
www.sparloegumfond.d
k 

Almennyttige eller velgørende formål i områderne omkring 
sparekassens tidligere afdelinger i Løgumkloster, Hellevad, 
Øster Højst, Bedsted, Tønder, Ravsted, Bolderslev, Tinglev og 
Rødekro 

Se næste frist 
på hjemmeside. 

Ansøgningsskema og 
info om fond:  
https://www.djs.dk/o
m-
os/fonde/sparekassen
-loegumklosters-fond-
(uafhaengig-fond)/ 
 

Syddanmark Albani Fonden Tværgade 2 
5000 Odense C 
E-mail: 
pni@albanifonden.dk 
Telefon: 65487500 

Fondens hensigt er at virke for almennyttige formål af enhver 
art primært i det syddanske område såsom støtte til 
ungdomsarbejde gennem eksempelvis spejderbevægelsen og 
sportsklubber, støtte til almene kunstneriske, kulturelle og 
historiske formål samt tillige støtte til humanitære formål, til 
forskning eller til beskyttelse af naturmiljøet. 

Ansøgningsfrist 
d. 15. oktober 

Ansøges elektronisk 
på 
http://albanifonden.d
k/ 

http://www.fanefjordsparekassesfond.dk/index.php
http://www.fanefjordsparekassesfond.dk/index.php
http://www.fanefjordsparekassesfond.dk/index.php
http://holsteinborgfonde.dk/
http://holsteinborgfonde.dk/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/sparekassen-loegumklosters-fond-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/sparekassen-loegumklosters-fond-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/sparekassen-loegumklosters-fond-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/sparekassen-loegumklosters-fond-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/sparekassen-loegumklosters-fond-(uafhaengig-fond)/
http://albanifonden.dk/
http://albanifonden.dk/
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Fonden er en selvstændig og selvejende institution med en 
kapital, der ingensinde må angribes. Fondens uddelinger går i 
dag i hovedsagen til fynske ansøgere, men mange syd- og 
sønderjyske formål er også blevet betænkt 

 
Fyn 

Faaborg-Midtfyn 
Kommunes 
Driftspulje 

 Faaborg-Midtfyn Kommune ønsker at give foreninger 
mulighed for at søge om støtte til mindre driftstiltag i 
lokalsamfundene, og har derfor vedtaget en driftspulje på 
100.000 kr. til formålet.  
 
https://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-
stoettemuligheder/driftspuljen/ 

 Søges elektronisk, læs 
mere her: 

https://www.fmk.dk/b
orger/kultur-og-
fritid/puljer-og-
stoettemuligheder/dri
ftspuljen/ 

Fyn Fabrikant Jørgen 
Møllers 
Mindefond 

Dragebakken 519 
 5250 Odense SV 

Yder tilskud til institutioner m.v., tilskud til forskning m.v., 
kunstnerisk udsmykning af offentlig ejendom, samt andre 
almennyttige og almenvelgørende formål, alle med hjemsted 
på Fyn. 

  

Fyn Energi Fyns 
Almene Fond 

Energi Fyn  
Sanderumvej 16  
5250 Odense SV 

Energi Fyns Almene Fond støtter kulturelle, turistmæssige og 
sundhedsmæssige projekter på Fyn. Projekterne skal være af 
blivende karakter, have almennyttige eller almenvelgørende 
formål og appellere til og nydes af et betydeligt publikum. 
 
Du kan søge om midler til projekter inden for et geografisk 
område, der omfatter Fyn og omliggende øer. Fonden kan på 
den måde være med til at gøre en forskel på Fyn. 
 
Ansøgerne kan være både fysiske og juridiske personer, 
herunder uddannelsesinstitutioner, foreninger og selskaber. 
Projekterne må gerne være etableret i et samarbejde mellem 
flere af de nævnte. 

Modtager kun 
ansøgninger i 
perioden 1. 
november til 
slut januar det 
efterfølgende 
år. 

Søges elektronisk: 
 
https://www.energify
n.dk/om-energi-
fyn/fonde/her-soeger-
du-2019-2020 

Fyn Fynske 
Frimureres Fond 

Frimurerlogen i Odense 
Albanigade 16 
5000 Odense C 

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til personer i 
økonomisk trang, herunder også til brødre af Sankt 
Johanneslogen ’Maria til de tre Hjerter’ og disses livsarvinger 

  

https://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-stoettemuligheder/driftspuljen/
https://www.fmk.dk/borger/kultur-og-fritid/puljer-og-stoettemuligheder/driftspuljen/
https://www/
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/her-soeger-du-2019-2020
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/her-soeger-du-2019-2020
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/her-soeger-du-2019-2020
https://www.energifyn.dk/om-energi-fyn/fonde/her-soeger-du-2019-2020
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samt i øvrigt at yde støtte til almennyttige og 
almenvelgørende formål af enhver art. Det er ingen betingelse 
for modtagelse af støtte, at modtageren har eller har haft 
tilknytning til Den Danske Frimurerorden. Som hovedregel vil 
kun formål i det fynske område – eller undtagelsesvis 
landsdækkende formål – kunne komme i betragtning. 

Fyn Fonden for 
Fynske Bank 

Fonden for Fynske Bank 
Centrumpladsen 19 
5700 Svendborg 
post@fondenforfynskeb
ank.dk 
6221 3322 

Idræts- og kulturelle aktiviteter og det vil normalt være en 
betingelse at foreningen, som modtager tilskud, er kunde i 
Fynske Bank 

 Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://fondenforfynsk
ebank.dk/Forside.1.as
px 

Sdr. Jylland BHJ Fonden Postbox 272 
6200 Aabenraa 
info@bhj-fonden.dk 

Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsens Almene Fond (BHJ-
Fonden) yder støtte til humanitære, kulturelle og almene 
formål. Bestyrelsen kan lægge vægt på tilknytningen til 
Sønderjylland i valget af støtteberettigede emner. 

 Husk 
ansøgningsskema 
http://www.bhj-
fonden.dk/Forside-
1.aspx 

Esbjerg Alice og Tage 
Sørensens Fond 

Auktionsgade 6 
6700 Esbjerg 

Formålet er at varetage forvaltningen af den fra Alice og Tage 
Sørensen modtagne formue i fonden, i muligt omfang at 
besætte bestyrelsesposter i aktieselskaber, hvori fonden har 
aktier. At lade ¼ af uddelingen gå til almene formål og ¾ til 
stifternes descendenter. Fonden støtter kun formål i Esbjerg. 

Løbende  

Esbjerg Claus Sørensens 
Fond 

Auktionsgade 6-8 
6700 Esbjerg 

Foruden udlodning vedrørende fremme af dansk fiskeri og 
veltjente personer, jf. $ 3, stk. 1, B., udlodder fonden til 
almennyttige formål. Fonden kan beslutte at yde økonomisk 
støtte til en: Enkeltperson, Forening, Institution, Offentlig eller 
privat virksomhed samt Gruppe af borgere primært i Esbjerg 
Kommune, forudsat at det i en særlig grad fremmer: 
Enkeltpersoner, Grupper af borgere, Byen, Regionen eller 
Nationen 

Løbende Ansøgninger 
modtages kun gennem 
fondens 
ansøgningssystem. 
 
http://csfond.dk/da/a
nsoeg.aspx  

Esbjerg Clara Hansens 
Mindelegat 

Fællesforvaltningen 
Økonomi 
Torvegade 74 
6700 Esbjerg 

Uddeles til gigtforskning og andre videnskabelige formål samt 
til kulturelle og sociale formål 
Legatet kan søges af foreninger, virksomheder, selvejende 
institutioner, offentlige myndigheder og privatpersoner 

1. september 
(annonceres i 
lokale 
ugeaviser) 

http://www.esbjergko
mmune.dk/om-
kommunen/fonde-og-
legater/uddannelsesle

mailto:post@fondenforsvendborgsparekasse.dk
http://fondenforfynskebank/
http://fondenforfynskebank/
mailto:info@bhj-fonden.dk
http://www.bhj-fonden.dk/Forside-1.aspx
http://www.bhj-fonden.dk/Forside-1.aspx
http://www.bhj-fonden.dk/Forside-1.aspx
http://csfond.dk/da/ansoeg.aspx
http://csfond.dk/da/ansoeg.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
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gaterog-legater-vedr–
forskning-socialt-og-
kulturelt.aspx  

Esbjerg Esbjerg 
Børnehjem’s 
Fond 

Advokatfirmaet 
Thuesen Bødker & 
Jæger 
Kongensgade 58 
6700 Esbjerg 

Generel social støtte, betinget af geografisk tilknytning 
- Støtte til børn, betinget af geografisk tilknytning 
- Ribe Amt 
- Støtte til institutioner, organisationer og foreninger 
vedrørende børn 
- Støtte til uddannelsessøgende med tilknytning til bestemt 
lokalitet eller uddannelsesinstitution 
- Ribe Amt 

Løbende  

Esbjerg Esbjerg Ugeavis’ 
Fond 

Dokken 10 
6700 Esbjerg 

Sikre Esbjerg Ugeavis og dennes medarbejdere. Belønne 
betydende indsats til gavn for Esbjerg by. Yde tilskud til 
foreninger m.v., som varetager kulturelle, sociale eller 
idrætsmæssige interesser eller til museer i Esbjerg Kommune. 

Løbende  

Esbjerg Fonden Børnenes 
Vel Esbjerg 

Søndermarken 49 
6700 Esbjerg 

Til gavn for børn og unge, fortrinsvis til formål, der ikke 
dækkes af den til enhver tid gældende lovgivning om 
offentlige ydelser. Personer eller foreninger, der mener at 
kunne komme i betragtning skal inden den 31. januar anmode 
om at få tilsendt ansøgningskema. Af anmodningen skal det 
klart fremgå om det er en person eller en forening der søges 
til. Ansøgningsskemaet skal indeholde oplysninger om navn på 
pengeinstitut, reg.nr. og kontonummer. Kan kun søges efter 
annoncering. Der gives ikke tilskud til studierejser i udlandet. 
Kun legatmodtagere vil få besked. 

Løbende  

Haderslev  Haderslev Fonden Borgerservice 
Borgerservice@hadersle
v.dk 
74 34 04 20 og 74 34 04 
22 

Fondens formål er at yde støtte til trængende borgere i 
Haderslev Kommune, samt at yde støtte til ældre personer i 
Gammel Haderslev Sogn eller til oprettelse eller drift af et 
hvilehjem eller plejehjem, eller hvad der lovgivningsmæssigt 
måtte træde i stedet for institutionstyperne, for ældre 
personer i Gammel Haderslev Sogn. 

Oktober. 
Uddeling 
december 

Husk 
ansøgningsskema 
 
http://www.haderslev
.dk/om-
kommunen/leve-i-
kommunen/fonde-og-
legater/haderslev-
fonden 

http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
http://www.esbjergkommune.dk/om-kommunen/fonde-og-legater/uddannelseslegaterog-legater-vedr--forskning-socialt-og-kulturelt.aspx
http://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/fonde-og-legater/haderslev-fonden
http://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/fonde-og-legater/haderslev-fonden
http://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/fonde-og-legater/haderslev-fonden
http://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/fonde-og-legater/haderslev-fonden
http://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/fonde-og-legater/haderslev-fonden
http://www.haderslev.dk/om-kommunen/leve-i-kommunen/fonde-og-legater/haderslev-fonden
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Haderslev Ruth Jensens 
fond til sociale, 
kulturelle mv 
formål 

Advokat Jørn Rubak 
Prinsensvej 6 
6100 Haderslev 

Støtte til sociale, kulturelle og humanitære formål i Haderslev 
kommune, herunder formål, der tjener dyrenes beskyttelse. 

Løbende  

Middelfart Middelfart 
Sparekasses Legat  

Middelfart Sparekasse  
Havnegade 21  
5500 Middelfart 
Tlf. 64 22 22 22 
 

Almennyttige projekter indenfor sport, kultur, uddannelse, 
sociale formål i sparekassens virkeområdet.  

 Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://midspar.dk/priv
at/aktiviteter/vi-
stotter/  

Odense Den humanitære 
fond 

Formand: Erik 
Jørgensen Tlf.: 62 62 35 
99 
Mobil: 21 40 69 82 
Mail: laurette@dsa-
net.dk  

Det er Fondens formål at yde støtte til forskningsmæssige, 
humanitære, kulturelle, sociale og uddannelsesmæssige 
formål af større karakter. 
Formål, der er hjemmehørende på Fyn – primært Odense – 
har fortrinsret. 

 Husk 
ansøgningsskema 
 
http://www.humanita
erefond.dk/ 

Odense Odense 
Kommuners 
puljer 

 Odense kommune administrerer en række fonde og puljer. Se 
mere her: 
http://subsites.odense.dk/subsites4/fio/topmenu/puljer_og_f
onde  
Her får du et overblik over de muligheder, du har for at få 
støtte til dit projekt af Odense Kommune. Det er vigtigt, at du 
sætter dig grundigt ind i ansøgningskriterierne for de enkelte 
puljer, så du undgår at søge forgæves. 

  

Sønderborg 
og Aabenraa 

Fabrikant Mads 
Clausens Fond 

Danfoss A/S 
6430 Nordborg 

Ifølge fondens vedtægter er formålet at yde almenvelgørende 
økonomisk støtte i uddannelses- og forskningsøjemed til 
videnskabelige institutioner, skoler, kollegier og biblioteker 
m.v. til fremme af dansk kulturel virksomhed i ind- eller 
udland til velgørende foreninger og institutioner til andre 
almennyttige formål efter bestyrelsens skøn. Denne kategori 
dækker sociale, humanitære og miljømæssige områder. Støtte 
gives til handicap- og patientforeninger, sociale institutioner, 
væresteder m.v. 
 

17. november http://www.danfoss.d
k/about/foundations/f
abrikant-mads-
clausens-fond/#/ 

http://midspar.dk/privat/aktiviteter/vi-stotter/
http://midspar.dk/privat/aktiviteter/vi-stotter/
http://midspar.dk/privat/aktiviteter/vi-stotter/
mailto:laurette@dsa-net.dk
mailto:laurette@dsa-net.dk
http://www.humanitaerefond.dk/
http://www.humanitaerefond.dk/
http://subsites.odense.dk/subsites4/fio/topmenu/puljer_og_fonde
http://subsites.odense.dk/subsites4/fio/topmenu/puljer_og_fonde
http://www.danfoss.dk/about/foundations/fabrikant-mads-clausens-fond/#/
http://www.danfoss.dk/about/foundations/fabrikant-mads-clausens-fond/#/
http://www.danfoss.dk/about/foundations/fabrikant-mads-clausens-fond/#/
http://www.danfoss.dk/about/foundations/fabrikant-mads-clausens-fond/#/


Opdateret: August 2022 
 

10 
 

Støtten går fortrinsvis til projekter i Sønderborg og Aabenraa 
kommune 

NORDJYLLAND 
Nordjylland Spar Hvetbo 

Fonden, Pandrup 
post@sparhvetbofonde
n.dk  

Almennyttige og velgørende formål i bred forstand efter 
bestyrelsens beslutning, primært i Sparekasssen Hvetbos 
oprindelige virkeområde. 

Den 20. i 
følgende 
måneder: 
januar, marts, 
juli og 
september 

Ansøgningsskema og 
info om fond her:  
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/sparv/s
parekassen/Fonde/Sp
arhvetbo/  

Nordjylland Snedsted-Nørhå 
Sparekasses 
Jubilæumsfond 

Snedsted afdeling       
Hovedgaden 50   
7752 Snedsted 
Telefon 82 22 97 90  
eller e-mail til 
snedsted@sparv.dk 
 

Kulturelle aktiviteter, aktiviteter for børn og unge, herunder 
uddannelsesrejser for unge, og udsmykning eller andre 
forskønnende tiltag inden for den tidligere Snedsted-Nørhå 
Sparekasses virkeområde. 

29. marts Ansøgningsskema og 
info om fond her:  
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/sparv/s
parekassen/Fonde/sne
dsted_noerhaa/folderl
ayout  
 

Nordjylland Sparekassen 
Vendsyssels Fond, 
Ulsted 

Att.: Casper Elefsen  
Ulsted afdeling  
Jyllensgade 14, Ulsted 
9370 Hals 

Almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere 
Ulsted Sparekasses virkeområde 

Den 1. i 
følgende 
måneder: 
marts, august 
og december 

Ansøgningsskema og 
info om fond her:  
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/sparv/s
parekassen/Fonde/uls
ted/  

Nordjylland Sparekassen 
Vendsyssels Fond, 
Klokkerholm 

Sparekassen Vendsyssel 
Klokkerholm afdeling  
Borgergade 19, 
Klokkerholm  
9320 Hjallerup eller e-
mail til: Erik Daugberg, 
hedaugberg@gmail.com 

Støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den 
tidligere Hellevad-Ørum Sparekasses virkeområde 

Den 10. i 
følgende 
måneder; 
februar, maj, 
august eller 
november 

Find ansøgningsskema 
og info om fond her: 
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/sparv/s
parekassen/Fonde/klo
kkerholm/  

mailto:post@sparhvetbofonden.dk
mailto:post@sparhvetbofonden.dk
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Sparhvetbo/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Sparhvetbo/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Sparhvetbo/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Sparhvetbo/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Sparhvetbo/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/snedsted_noerhaa/folderlayout
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/snedsted_noerhaa/folderlayout
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/snedsted_noerhaa/folderlayout
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/snedsted_noerhaa/folderlayout
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/snedsted_noerhaa/folderlayout
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/snedsted_noerhaa/folderlayout
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/ulsted/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/ulsted/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/ulsted/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/ulsted/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/ulsted/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/klokkerholm/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/klokkerholm/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/klokkerholm/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/klokkerholm/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/klokkerholm/
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Nordjylland Fonden for 
Sparekassen 
Vendsyssel i Hals 

Sparekassen 
Vendsyssel, Torvet 1, 
9370 Hals eller e-mail til 
Søren Brix Kjelgaard – 
sbk@sparv.dk. 

Almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere 
Hals Sparekasses virkeområde 

1. februar, 1. 
juni og 1. 
oktober 

Find ansøgningsskema 
og info om fond her: 
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/sparv/s
parekassen/Fonde/Hal
s/ 
 

Nordjylland Sparekassen 
Vendsyssels Fond, 
Brovst 

Sparekassen 
Vendsyssel, Stationsvej 
8, 9460 Brovst eller e-
mail til fondens 
formand John Olsson – 
hav-
olsson@turbopost.dk. 

Almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere 
Brovst Sparekasses virkeområde. 

Den 10. i 
følgende 
måneder; 
februar, maj, 
august eller 
november 

Find ansøgningsskema 
og info om fond her:  
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/sparv/s
parekassen/Fonde/Bro
vst/ 
 

Nordjylland Sparekassen 
Vendsyssels Fond, 
Jerslev 

Sparekassen Vendsyssel 
Østergade 15 – 9760 – 
Vrå 
 
Ansøgning sendes til 
Helle Rømer Skole, 
hrs@sparv.dk 

Støtte til almennyttige eller velgørende formål inden for den 
tidligere Jerslev Sparekasses virkeområde (Vendsyssel, 
Brønderslev, Hørby, Sæby, Frederikshavn og Hjørring) 

Den 10. i 
følgende 
måneder; 
februar, maj, 
august eller 
november 

Ansøgningsskema og 
info om fonden her:  
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/spareka
ssen/Fonde/Jerslev/ 
 

Nordjylland Hunstrup-Østerild 
Sparekasse 
Fonden 

Sparekassen Thy, Store 
Torv 1, 7700 Thisted. 
 
Ansøgning på 
hoesfonden@gmail.com  
eller kuvert mærket 
”HØS Fonden” til 
ovenfor 
 

Velgørende eller almennyttige formål i Hunstrup-Østerild 
Sparekasses oprindelige virkeområde. 

Senest den 21. 
april 

Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
https://www.sparthy.
dk/om-
sparekassen/legater-
og-
prisuddelinger/hunstr
up-osterild-
sparekasse-fonden 
 

https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Hals/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Hals/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Hals/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Hals/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Hals/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Brovst/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Brovst/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Brovst/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Brovst/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparv/sparekassen/Fonde/Brovst/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/Jerslev/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/Jerslev/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/Jerslev/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/Jerslev/
mailto:hoesfonden@gmail.com
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
https://www.sparthy.dk/om-sparekassen/legater-og-prisuddelinger/hunstrup-osterild-sparekasse-fonden
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Nordjylland 
(Gjerslev 
omegn) 

Gjerlev-Enslev 
Sparekasses Fond 

Gjerlev-Enslev 
Sparekasses Fond, c/o 
Jutlander Bank, 
Hammergårdsvej 1, 
8983 Gjerlev 

Alment velgørende formål i fondenes virkeområde  Ansøgning sendes til 
kontaktadresse. Se 
hjemmeside for flere 
oplysninger:  
https://jutlander.dk/o
m-jutlander-bank/om-
os/fonde-stoetter-
lokalt 
 

Nordjylland 
(Ravnkilde 
omegn) 

Ravnkilde 
Sparekasses 
Legatfond 

Ravnkilde Sparekasses 
Legatfond, c/o Jutlander 
Bank, Store Torv, 
9500  Hobro  

Alment velgørende formål i fondenes virkeområde  Ansøgning sendes til 
kontaktadresse. Se 
hjemmeside for flere 
oplysninger:  
https://jutlander.dk/o
m-jutlander-bank/om-
os/fonde-stoetter-
lokalt 
 

Nordjylland 
(Vokslev 
omegn) 

Vokslev 
Sparekasse 

Vokslev Sparekasses 
Fond v/Janus Staun 
Lyngbjerggårdsvej 1, 
Vokslev 
9240 Nibe 
Tlf: 9835 1709 
post@vokslevsparekass
esfond.dk 

Almennyttige aktiviteter i det gamle Vokslev Sogn. 1 maj Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://vokslevspareka
ssesfond.dk/  

Nordjylland 
(Hellum 
Herred – 
Brøndum 
mf.) 

St. Brøndum 
Sparekasses Fond 

Adresse: 
St. Brøndum 
Sparekasses Fond 
c/o Erik Lassen 
Lindevej 1 
9574 Bælum 
Tlf. 25 27 10 07 
erik.lassen@sport.dk 

Almennyttige og velgørende formål i St. Brøndum Sparekasses 
virkeområde. Virkeområdet er defineret som fortrinsvis 
Hellum Herred 

1. april og 1. 
oktober. 

Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://www.sparbrøn
dumfond.dk/  

https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
mailto:post@vokslevsparekassesfond.dk
mailto:post@vokslevsparekassesfond.dk
http://vokslevsparekassesfond.dk/
http://vokslevsparekassesfond.dk/
mailto:erik.lassen@sport.dk
http://www.sparbrøndumfond.dk/
http://www.sparbrøndumfond.dk/
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Nordjylland Sparekassen 
Nordjyllands Fond 
af 29. marts 1976 
 

Adresse: 
Sparekassen 
Nordjyllands Fond af 29. 
marts 1976 
c/o Spar Nord Bank A/S 
Skelagervej 15 
9000 Aalborg 
 
 
 

Støtter almennyttige og almenvelgørende formål, fortrinsvis i 
Nordjylland.  
 
 

1. juni Der anvendes ikke 
ansøgningsskema 

Brønderslev Øster Brønderslev 
Sparekasses Fond 

Øster Brønderslev 
Sparekasses Fond 
v/ formand Karsten 
Sørensen 
Sølvmågevej 12 
9700 Brønderslev 

Almennyttige formål indenfor Øster Brønderslev Sparekasses 
tidligere virkeområde, der er defineret som den tidligere Øster 
Brønderslev-Hallund Kommune samt Tylstrup/Ajstrup-
området og den del af nuværende Brønderslev Kommune, der 
ligger mellem Nørreå/Ryå og Øster Brønderslev Sogn. 

Se årets frister 
på hjemmeside 

Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://www.sparekass
efonden.dk/  

Frederikshav
n  

Sparekassen 
Sæby Fond 

c/o Spar Nord  
Vestergade 3, 9300 
Sæby 

Almennyttige og velgørende formål med tilknytning til 
Sparekassen Sæbys virkeområde – Gammel Sæby Kommune 
(nu Frederikshavns kommune) 

  

Frederikshav
n 

Socialdemokrater
ne i 
Frederikshavn 
Kommune’s Fond 

Esbern Snares Vej 11 
9900 Frederikshavn 

At støtte eller selv gennemføre almennyttigt socialt og 
kulturelt arbejde i Frederikshavn kommune 

Løbende  

Hobro Aktieselskabet 
Banken for Hobro 
og omegns Fond 
til velgørende og 
almennyttige 
formål 

Adelgade 31 
9500 Hobro 

Der ydes støtte til velgørende og almennyttige formål, 
fortrinsvis indenfor den stiftende banks virkeområde. Støtten 
kan ydes enten som legat eller tilskud eller som lån, helt eller 
delvis rentefrit. 

   

Hobro Sparekassen 
Hobro Fonden 

Sekretariat for 
Sparekassen Hobro 
Fonden (på mail til 
Formand Poul Søndberg 
poul@sparekassenhobr

Almennyttige og velgørende formål i den tidlige Sparekassen 
Hobros virkeområde og herigennem øge kendskab til og 
sympati for Jutlander Bank A/S 

Se årets frister 
på hjemmeside 

Se om fonden og 
ansøgning her: 
http://www.sparekass
enhobrofonden.dk/ 
 

http://www.sparekassefonden.dk/
http://www.sparekassefonden.dk/
mailto:poul@sparekassenhobrofonden.dk
http://www.sparekassenhobrofonden.dk/
http://www.sparekassenhobrofonden.dk/
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ofonden.dk) 
Ranunkelvej 4 
9500 Hobro 

Ansøgninger sendes til 
ansogning@sparekass
enhobrofonden.dk  

Hobro 
(Vorning 
omegn) 

Vorning og 
Omegns 
Sparekasses Fond 

Vorning og Omegns 
Sparekasses Fond, c/o 
Jutlander Bank, Store 
Torv 
9500 Hobro 

Almenvelgørende formål i fondenes virkeområde  Ansøgning sendes til 
kontaktadresse. Se 
hjemmeside for flere 
oplysninger:  
https://jutlander.dk/o
m-jutlander-bank/om-
os/fonde-stoetter-
lokalt 
 

Himmerland  Fonden for 
Sparekassen 
Himmerland 

Fonden for Sparekassen 
Himmerland, c/o 
Jutlander Bank, 
Markedsvej 5-7 
9600 Aars  

Alment velgørende formål i fondenes virkeområde  Ansøgning sendes til 
kontaktadresse. Se 
hjemmeside for flere 
oplysninger: 
https://jutlander.dk/o
m-jutlander-bank/om-
os/fonde-stoetter-
lokalt 
 

Morsø Morsø Fonden Ejner Andersen 
Formand 
ejner-ellen@privat.dk 
tlf. 4586 9385 
 
Ilse Klink Jakobsen 
Sekretær 
bibikj@morsoe.dk 
tlf. 9970 6001 

Fonden kan samarbejde med andre institutioner, foreninger 
m.v om løsning af større opgaver. 
 
På baggrund af den almindelige udvikling på pengemarkedet 
har fonden kun begrænsede midler til rådighed Fonden har 
derfor i nogle år valgt at undlade årlige udlodninger, med 
henblik på at kunne foretage lidt større udlodninger eller 
indkøb af lidt større kunstværker. 

1. marts http://www.mors.dk/
om-
kommunen/fundraisin
g/morsoe-fonden 

Morsø 
(Solbjerg 
sogn) 

Solbjerg – Sundby 
Sparekasses 
Gavefond i 
Solbjerg 

Solbjerg-Sundby 
Sparekasses Gavefond i 
Solbjerg 
c/o Morsø Sparekasse 

Almennyttige og velgørende formål med tilknytning til 
Solbjerg sogn. 

1 april  

mailto:poul@sparekassenhobrofonden.dk
mailto:ansogning@sparekassenhobrofonden.dk
mailto:ansogning@sparekassenhobrofonden.dk
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
https://jutlander.dk/om-jutlander-bank/om-os/fonde-stoetter-lokalt
http://www.mors.dk/om-kommunen/fundraising/morsoe-fonden
http://www.mors.dk/om-kommunen/fundraising/morsoe-fonden
http://www.mors.dk/om-kommunen/fundraising/morsoe-fonden
http://www.mors.dk/om-kommunen/fundraising/morsoe-fonden


Opdateret: August 2022 
 

15 
 

Kirketorvet 1 
7900 Nykøbing Mors 

Morsø Morsø Kommune 
– 
Udviklingspuljen 

Kultur og Fritid 
Morsø Kommune 
Jernbanevej 7 
7900 Nykøbing Mors 
Telefon: 9970 7042 

Udviklingspuljen kan være med til at støtte nye initiativer og 
projekter inden for folkeoplysningsområdet i Morsø 
Kommune. Det er folkeoplysningsudvalget der fordeler tilskud 
fra puljen. 
Udviklingspuljen kan understøtte aktiviteter der foregår i 
godkendte folkeoplysende foreninger såvel som aktiviteter, 
der foregår i selvorganiserede grupper. 
Tilskud fra Udviklingspuljen kan ydes til folkeoplysende 
foreninger og aftenskoler samt selvorganiserende grupper, 
der ikke har tilknytning til en eksisterende forening og som er 
hjemmehørende i Morsø Kommune. 

Ansøgning om 
støtte kan 
fremsendes 
løbende  
 

Ansøgning der 
beskriver 
ideen/initiativet/aktivi
teten vedlagt et 
budget, sendes til 
Fritid 
 
Der forefindes ikke et 
ansøgningsskema 

Morsø Den velgørende 
fond Morsø 

Nygade 4 
7900 Nyk. M 

Den velgørende fond Morsø er almennyttig og ikke 
erhvervsdrivende 
Den velgørende fond Morsø’s virkeområde er fortrinsvis 
begrænset til og og til personer, institutioner og virksomheder 
hjemmehørende i denne geografi eller med tilknytning til 
denne geografi. 
Den velgørende fond Morsø kan yde støtte til gavn for den 
almindelige samfundsudvikling 
Den velgørende fond Morsø kan yde støtte i form af tilskud, 
investering (dog ikke lån) og uddeling af legater til personer, 
virksomheder, foreninger, skoler og institutioner og lignende, 
hvad enten der er tale om selvejende institutioner eller 
offentligt ejede institutioner. 
Den velgørende fond Morsø kan bidrage til humanitære 
uddannelsesmæssige, videnskabelige og kulturelle formål, til 
ungdoms- og idrætsarbejde, arrangementer af almen 
interesse, til forskning, erhvervsudvikling, miljø- og 
naturforbedringer samt til bevaringsværdige bygninger og 
bymiljøer 

1. april Husk 
ansøgningsskema: 
 
http://www.denvelgo
erendefondmorsoe.dk
/ 
 

http://www.denvelgoerendefondmorsoe.dk/
http://www.denvelgoerendefondmorsoe.dk/
http://www.denvelgoerendefondmorsoe.dk/
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Vesthimmerl
and 

Fonden for 
sparekassen i 
Skals 

Hovedgaden 18 
8832 Skals 
Tlf. 86 69 43 00  
skals@djs.dk 

Velgørende og almennyttige formål i den tidligere 
Sparekassen i Skals’ oprindelige virkeområde, Viborg 
Kommune og Vesthimmerlands Kommune. 

Senest den 15. 
februar, den 15. 
maj, den 15. 
august og den 
15. november 

Ansøgningsskema og 
info om fond: 
https://www.djs.dk/o
m-os/fonde/fonden-
for-sparekassen-i-
skals-(uafhaengig-
fond)/ 

Vesthimmerl
and 

Fonden for 
Sparekassen 
Farsø 

Nørregade 1 
9640 Farsø 
Tlf. 99 49 14 00  
farsoe@djs.dk 

Velgørende og almennyttige formål i den tidligere 
Sparekassen Farsøs oprindelige virkeområde i 
Vesthimmerlands Kommune 

Senest ved 
udgangen af 
januar, april, juli 
eller oktober 
måned 

Ansøgningsskema og 
info om fond: 
https://www.djs.dk/o
m-os/fonde/fonden-
for-sparekassen-
farsoe-(uafhaengig-
fond)/  

Vendsyssel Vendsyssel 
Tidendes Fond 

c/o Nordjyske Holding 
A/S 
Langagervej 19220 
Aalborg Ø 
Tlf.: 99 35 32 58 

Støtter almenvelgørende formål fortrinsvis i Vendsyssel, gerne 
lokalhistoriske projekter 
 

1. april  

Aalborg Aalborg-Fonden Danske Bank 
jyllandnord@danskeban
k.dk  

Støtte til almene, velgørende humane, kunstneriske eller 
videnskabelige øjemed, som det efter bestyrelsens skøn må 
anses for samfundsmæssigt betydningsfuldt at bidrage til. 
Støtte til videreuddannelse af teoretisk eller praktisk karakter, 
ikke blot til gennemførelse af en uddannelse, som normalt 
afsluttes med en eksamen eller lign. Prøve, men også til 
deltagelse i mere kortvarig undervisning og uddannelse, til 
studieophold i udlandet mv. Betingelsen er, at ansøger skal 
have eller har haft tilknytningsforhold til det område, inden 
for hvilket den tidligere Aalborg Diskontobank og bankens 
afdelinger virkede. Alene ansøgere, der kommer i betragtning, 
får besked. 

1. juli  

MIDTJYLLAND 

mailto:skals@djs.dk
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-i-skals-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-i-skals-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-i-skals-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-i-skals-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-i-skals-(uafhaengig-fond)/
mailto:%20farsoe@djs.dk
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-farsoe-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-farsoe-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-farsoe-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-farsoe-(uafhaengig-fond)/
https://www.djs.dk/om-os/fonde/fonden-for-sparekassen-farsoe-(uafhaengig-fond)/
mailto:jyllandnord@danskebank.dk
mailto:jyllandnord@danskebank.dk
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Midtjylland Jubilæumsfonden 
for Grundfos A/S 

Poul Due Jensens Vej 7  
8850 Bjerringbro  
Att. Ritta Søe Kastrup 
rkastrup@grundfos.com  

Almennyttige/almenvelgørende, institutioner eller særligt 
formål, som bestyrelsen skønner fortjener fondens støtte. 
Sociale og humanitære formål i nærområdet prioriteres. 

Løbende Se mere om fonden 
her: 
https://dk.grundfos.co
m/om-
os/jubilaeumsfonden-
for-grundfos-as.html 
 

Midtjylland Hvidbjerg-
Ørum Sparekasse
s Velgørende 
Fond 

Bedsted afdeling 
Vestervigvej 79   
7755 Bedsted 

Kulturelle aktiviteter, aktiviteter for børn og unge, herunder 
uddannelsesrejser for unge, og udsmykning eller andre 
forskønnende tiltag inden for den tidligere Hvidbjerg-Ørum 
Sparekasses virkeområde. 

29. marts Ansøgning sendes som 
e-mail til 
bedsted@sparv.dk 
 
Find ansøgningsskema 
og info om fond her: 
https://www.sparekas
sen-
vendsyssel.dk/spareka
ssen/Fonde/hvidbjerg
_oerum/ 

Midtjylland Jelling 
Sparekasses Fond 

Gormstorv 1  
7300 Jelling  
Telefon 75 87 14 22  
jelling@djs.dk 

Almennyttige eller velgørende formål inden for den tidligere 
Jelling Sparekasses virkeområde: 
Jelling, Vejle, Thyregod, Horsens, Hedensted og Egtved og 
disse byers opland. 

Se frister på 
hjemmeside 

Ansøgningsskema og 
info om fond: 
http://www.jellingspar
ekassesfond.dk/  

Midtjylland Sparekassen 
Kronjyllands 
Gavefond 

Tronholmen 1 
8960 Randers SØ  

Foreninger, arrangementer, klubber og begivenheder i det 
område, hvor Sparekassen Kronjylland primært har sine 
kunder 

Ansøgningen 
skal afleveres i 
en af 
Sparekassens 
afdelinger 
senest to 
måneder før et 
eventuelt 
gavebeløb kan 
forventes 
udbetalt. 

Ansøgningsskema og 
info om fond her:   
http://www.sparkron.
dk/gavefond  

mailto:rkastrup@grundfos.com
https://dk.grundfos.com/om-os/jubilaeumsfonden-for-grundfos-as.html
https://dk.grundfos.com/om-os/jubilaeumsfonden-for-grundfos-as.html
https://dk.grundfos.com/om-os/jubilaeumsfonden-for-grundfos-as.html
https://dk.grundfos.com/om-os/jubilaeumsfonden-for-grundfos-as.html
mailto:bedsted@sparv.dk
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/hvidbjerg_oerum/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/hvidbjerg_oerum/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/hvidbjerg_oerum/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/hvidbjerg_oerum/
https://www.sparekassen-vendsyssel.dk/sparekassen/Fonde/hvidbjerg_oerum/
mailto:jelling@djs.dk
http://www.jellingsparekassesfond.dk/
http://www.jellingsparekassesfond.dk/
http://www.findvej.dk/Tronholmen1,8900
http://www.sparkron.dk/gavefond
http://www.sparkron.dk/gavefond
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Djursland Fonden 
Sparekassen 
Midtdjurs 

Ansøgning sendes pr E-
mail til:  
Mail@fondensparekass
enmidtdjurs.dk 

Velgørende og almennyttige formål i Sparekassens 
virkeområde 

Se hjemmeside Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
http://fondensparekas
senmidtdjurs.dk/index
.html  

Herning Ege Fonden – 
Vibeke og Mads 
Eg Damgaards 
Fond 

Industrivej Nord 25 
7400 Herning 

Yder primært støtte til kulturelle og almennyttige formål i 
lokalsamfundet. 

Løbende  

Lem, 
Højmark og 
omegn 

Sdr. Lem 
Andelskasses 
Fond 

v/Ringkjøbing 
Landbobank 
Storegade 6-10 
6880 Tarm 
 

Sportslig, kulturel, erhvervsmæssig, uddannelsesmæssig, 
videnskabelig, miljømæssige eller samfundsmæssig karakter, 
og almennyttige formål i relation til Lem/Højmark og omegn 
eller Sdr. Lem Andelskasses hidtidige virkeområde 

10. marts. Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
https://www.landbob
anken.dk/banken/lega
terogfonde  

Randers ELRO Fonden Formand Steen 
Thomsen  
Tlf. 98 57 47 00 – på 
hverdage fra 10.00 – 
15.00 
mail@elrofonden.dk 

ELRO Fondens formål er at støtte sportslige, kulturelle, sociale 
og andre almennyttige formål og aktiviteter samt 
erhvervsmæssige formål og aktiviteter, særligt inden for 
uddannelse, forskning og udvikling. 
 
Støtte kan ydes til fysiske og juridiske personer, herunder 
foreninger samt hel- og halvoffentlige 
myndigheder/institutioner. 
Ansøger skal have en væsentlig tilknytning til Elros gamle 
forsyningsområde. 

28.2, 31.5, 31.8 
samt 30.11 

Husk 
ansøgningsskema 
 
http://www.elrofonde
n.dk/  

Randers Randers 
Kommune 

 Nu kan borgere, foreninger og institutioner i Randers 
Kommune få gratis adgang til en fondsdatabase. Randers 
Kommune har valgt at stillet fundraisingværktøj til rådighed 
for borgere, foreninger og institutioner, som ønsker at søger 
midler til projekter. 

 https://landsbyer.rand
ers.dk/finansiering-
puljer-og-fonde/  

Randers Fonden til fordel 
for almenvellet i 
Randers og 
omegn 

Tørvebryggen 12 
8900 Randers 

Økonomisk støtte til personer og institutioner til kulturelle, 
videnskabelige og almennyttige opgaver i Randers og omegn. 

  

mailto:Mail@fondensparekassenmidtdjurs.dk
mailto:Mail@fondensparekassenmidtdjurs.dk
http://fondensparekassenmidtdjurs.dk/index.html
http://fondensparekassenmidtdjurs.dk/index.html
http://fondensparekassenmidtdjurs.dk/index.html
https://www.landbobanken.dk/banken/legaterogfonde
https://www.landbobanken.dk/banken/legaterogfonde
https://www.landbobanken.dk/banken/legaterogfonde
mailto:mail@elrofonden.dk
http://www.elrofonden.dk/
http://www.elrofonden.dk/
https://landsbyer.randers.dk/finansiering-puljer-og-fonde/
https://landsbyer.randers.dk/finansiering-puljer-og-fonde/
https://landsbyer.randers.dk/finansiering-puljer-og-fonde/
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Ringkøbing Ulfborg 
Sparekasses Fond 

v/Ringkjøbing 
Landbobank 
Torvet 1, 6950 
Ringkøbing 
nkh@landbobanken.dk 
 

Velgørende eller almennyttige formål i Ulfborg Sparekasses 
oprindelige område 

14. april Ansøgningsskema og 
info om fonden: 
https://www.landbob
anken.dk/banken/lega
terogfonde 
 

Skanderborg Galten 
Sparekasses Fond 

c/o Jutlander Bank, 
Søndergade 20 
8464 Galten  

Alment velgørende formål i fondenes virkeområde  Ansøgning sendes til 
kontaktadresse. Se 
hjemmeside for flere 
oplysninger: 
https://jutlander.dk/o
m-jutlander-bank/om-
os/fonde-stoetter-
lokalt 

Skive Bustrupfonden Skive Kommune, 
Byrådssekretariatet, 
Torvegade 10, 7800 
Skive eller 
bya@skivekommune.dk 

Yder tilskud til institutioner, foreninger og selskaber, der 
beskæftiger sig med aktiviteter og tiltag for børn og unge. 

Det er kun 
ansøgninger der 
modtages i 
perioden 1. 
januar til 1. 
marts, der 
kommer i 
betragtning 

Ansøgning og info om 
fonden: 
https://www.skive.dk/
kommune-
politik/legater-og-
fundraising/bustrupfo
nden/ 
 

Skive Gudrun Handberg 
og Peter Nielsens 
Fond til støtte for 
ældre og 
handicappede i 
Håsum 

Skive Kommune, 
Byrådssekretariatet, 
Torvegade 10, 7800 
Skive eller 
bya@skivekommune.dk 

Handicap- eller ældreorganisationer, der iværksætter eller 
udbygger aktiviteter for medlemmerne i Håsum sogn eller 
opland dertil 

Se hjemmeside https://www.skive.dk/
kommune-
politik/legater-og-
fundraising/gudrun-
handberg-og-peter-
nielsens-fond-til-
stoette-for-aeldre-og-
handicappede-i-
haasum/ 
 

Skive  Spar Vest Fonden Adelgade 2, 1 
7800 Skive 

Almennyttige og velgørende formål i Skive og omegn Se hjemmeside Ansøgningsskema og 
info om fonden: 

mailto:nkh@landbobanken.dk
https://www.landbobanken.dk/banken/legaterogfonde
https://www.landbobanken.dk/banken/legaterogfonde
https://www.landbobanken.dk/banken/legaterogfonde
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Karl Otto Jessen 
Mobil: 29436949 
Peter Højsgaard 
Mobil: 6091 9815 

http://sparvestfonden
.dk/?page_id=30  

Viborg Fonden for 
sparekassen i 
Skals 

Hovedgaden 18 
8832 Skals 
Tlf. 86 69 43 00  
skals@djs.dk 

Velgørende og almennyttige formål i den tidligere 
Sparekassen i Skals' oprindelige virkeområde, Viborg 
Kommune og Vesthimmerlands Kommune. 

Senest den 15. 
februar, den 15. 
maj, den 15. 
august og den 
15. november 

Ansøgningsskema og 
info om fond: 
https://www.djs.dk/o
m-os/fonde/fonden-
for-sparekassen-i-
skals-(uafhaengig-
fond)/ 

Aarhus Købmand Fr. 
Langermanns 
Legat 

Adv. Peter Gabrielsen, 
Bøgevej 4 

8260 Viby J  

Til fordel for enligtstillede trængende personer med bopæl i 
Århus. Legat tillægges fortrinsvis personer, som er enker eller 
døtre efter handlende eller skibsførere i Århus. Samlet årlig 
uddeling ca. 40.000 kr. 

1. marts  

Aarhus Store Johannes-
Logen St. 
Clemens 
Velfærdsfond, 
Århus 
 

Christiansgade 6 

8000 Aarhus C  

 

Støtter personer i økonomisk trang, herunder også til brødre 
af Logen St. Clemens i Århus og deres efterladte samt iøvrigt 
til almennyttige og/eller almen velgørende formål af enhver 
art.  
 

December Kun ansøgninger 
vedlagt frankeret 
svarkuvert besvares. 
 

Aarhus Vilhelm Kiers 
Fond 

Ansøgninger sendes pr. 
mail til kier@kier.dk  
 

Støtter almindelige velgørende, kulturelle og 
samfundsmæssige formål fortrinsvis i Aarhus Kommune, og 
hvis gennemførelse ikke naturligt påhviler stat eller kommune. 
Vilhelm Kiers Fond yder kun i mindre omfang støtte til sociale 
formål. For at opnå støtte skal ansøger kunne dokumentere, 
at projektet styrker livsmestringen hos det enkelte socialt 
udsatte menneske via tilegnelse af nye kompetencer, øget 
robusthed og styrket selvværd eller at projektet er 
nyskabende og dermed udvikler ny viden inden for området. 

Ansøgningerne 
behandles på 
fire årlige 
bestyrelsesmød
er 

http://www.kier.dk/vil
helmkiersfond  
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