Ledelsesberetning for 2011
Formål
Fondens formål er at virke til gavn for det danske samfund ved, alt efter fondsbestyrelsens nærmere
bestemmelse,
a)
b)
c)
d)
e)

at støtte kunst og kulturelle formål
at støtte forskning og uddannelse
at støtte humanitære og sociale formål
at medvirke til at sikre de danske landskabelige værdier og den danske flora og fauna
at medvirke til at der i Danmark opretholdes en rimelig balance mellem på den ene side
jagtinteresser og på den anden side hensynet til dyrene i naturen, med tilbørlig hensyntagen til
begge interesser.

Ansøgninger og uddelinger
I 2011 modtog 15. Juni Fonden i alt 1021 ansøgninger indenfor kategorierne kunst og kultur, humanitære og
sociale forhold, natur og jagt.
Af de modtagne ansøgninger støttede fonden 86 projekter med en samlet sum på i alt 30.828 t. kr.
Fordelingen på ovennævnte 3 kategorier blev følgende:
30 kunst- og kulturprojekter blev støttet med 8.747 t. kr. svarende til 29 % af den samlede sum.
10 humanitære og sociale projekter blev støttet med 4.160 t. kr. svarende til 14 %.
46 natur- og jagtprojekter blev støttet med 17.922 t. kr. svarende til 57 %.
I sidstnævnte kategori indgik et par større forskningsprojekter.
I opgørelserne er hele det bevilgede beløb medtaget i 2011; også for projekter, der løber over flere år.

Figuren viser den procentvise fordeling på de 3 kategorier: kunst og kultur, humanitære og sociale projekter,
natur og jagt.
For flerårige projekter er hele donationen medtaget i 2011.
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Figuren viser den procentvis fordeling mellem ”Store”, ”Mellem” og ”Små” projekter bevilget i 2011.
”Store projekter” er defineret som større end eller lig med 1 mio. kr.
”Mellem projekter” er defineret som beliggende mellem 100 t. kr. og op til 1 mio. kr.
”Små projekter” er defineret som mindre end 100 t. kr.
For flerårige projekter er hele donationen medtaget i 2011.
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I figuren er foretaget en sammenligning mellem de 3 projektkategorier i henholdsvis 2010 og 2011.
For flerårige projekter er hele donationen medtaget i det år, hvor tilsagnet blev givet.
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Nedenfor er præsenteret nogle få projekter, som bestyrelsen i 2011 har fulgt særlig tæt.
Evidensbaseret naturgenopretning
Projektet løber i perioden 2010-2012 og er støttet med 6 mio. kr. og udføres af Institut for Bioscience, Aarhus
Universitet, det tidligere Danmarks Miljøundersøgelser.
Som en del af dette projekt blev der på Aarhus Universitet den 20. – 21. januar 2011 holdt et
biodiversitetssymposium. (www.dmu.dk/dyrplanter/konferencer/biodiversitetssymposiet2011).
Symposiet blev åbnet af daværende miljøminister Karen Ellemann og var meget velbesøgt med 180
deltagere, der repræsenterede forskere, administratorer, NGO’er, entreprenører m.fl. På symposiet blev bl.a.
præsenteret resultaterne i publikationen ”Danmarks Biodiversitet 2010 - Status, udvikling og trusler”, som
blev offentliggjort i forbindelse med symposiet. Rapporten dokumenterede behovet for målrettet handling og
bedre viden, hvis tabet af biodiversitet skal standses. Abstracts fra symposiet blev samlet i en publikation.
Symposiet fik en omfattende presseomtale. Den store interesse fra omkring symposiet viste, at der er et
behov for symposier af denne type – også i fremtiden.
Jagt, vildtforvaltning og samfund
Projektet, der løber i perioden 2011-2014, støttes med 6 mio. kr. og udføres af Skov & Landskab, Det
Biovidenskabelige Fakultet, Københavns Universitet.
Projektet omhandler jagt- og vildtforvaltningens praksis i et samfundsmæssigt perspektiv. Hovedformålet er
at forbedre viden om jagt- og vildtforvaltning, som den udøves af jægere og lodsejere, samt at frembringe
forslag og metoder til at fremme praksis herom, så praksis kan tilpasses skiftende vilkår.
I 2011 blev der holdt 3 workshops med interesseorganisationer, jægere og almindelige borgere. På
baggrund af disse workshops blev ideerne yderligere konkretiseret i overordnede forskningsspørgsmål og
hypoteser dækkende centrale dele af spørgeskemaundersøgelserne som skal implementeres i 2012. De tre
workshops og gennemgangen af eksisterende data har også dannet baggrund for to populærvidenskabelige
artikler skrevet af forskergruppen til tidsskriftet ’Skoven’.
Fri for Mobberi
Projektet gennemføres af Mary Fonden og Red Barnet og støttes af 15. Juni Fonden med 4,6 mio. kr. i
perioden 2011-2012.
”Fri for Mobberi” har til formål at foretage en indsats mod mobning og for trivsel for at sikre at alle børn får et
trygt og godt institutions- og skoleliv. Det forebyggende antimobbe program består af en kuffert med
pædagogiske redskaber, hvis mål er at skabe inkluderende børnefællesskaber. (www.friformobberi.dk).
Effekten af Antimobbeprogrammet blev undersøgt af Mckinsey og Wilke i 2011. Programmet har vist at gøre
en positiv forskel for 9 ud af 10 børn. Dette kunne ses ved at børn bliver mere omsorgsfulde og
hjælpsomme, når de arbejder fokuseret med gode børnefællesskaber.
15. Juni Fonden har været repræsenteret i Mary Fondens præsidium og deltaget i markeringen af børnehave
nr. 1000, der meldte sig til ”Fri for Mobberi”.
Soldaterlegatet
Soldaterlegatet arbejder med at yde hjælp til sårede soldater eller civile, der har været på internationale
missioner efter en Folketingsbeslutning. Hjælpen omfatter såvel fysisk som psykisk sårede soldater.
(www.soldaterlegatet.dk).
15. Juni Fonden har støttet Soldater legatets arbejde med 5 mio. kr. i perioden 2010-2014.
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Soldaterlegatet modtog i 2011 legatmodtager nummer 500 og 2011 blev det år, hvor Soldaterlegatet modtog
det hidtil største antal legatansøgninger. Det store antal ansøgninger viser, at der fortsat er et betydeligt
behov for den støtte, som Soldaterlegatet yder.
Fonden var repræsenteret i såvel præsidium, som repræsentantskabet i 2011.
Det Kgl. Bibliotek
Ultimo 2010 købte 15. Juni Fonden på Bruun Rasmussens kunstauktioner originalmanuskriptet til H.C.
Andersens eventyr ”De Vises Sten” for 2,1 mio. kr. (www.kb.dk), for at sikre at manuskriptet for

eftertiden blev bevaret på danske hænder.
Manuskriptet til det, der formodes at være det sidste større H.C. Andersen manuskript i privat eje, blev
overdraget til Det Kgl. Bibliotek ved en festforelæsning på Det Kgl. Bibliotek og efterfølgende reception den
10. Maj 2011.
Klee & Cobra
Louisiana åbnede i september 2011 særudstillingen Klee & Cobra støttet af 15. Juni Fonden med 3 mio.
kr.(www.louisiana.dk).
I forbindelse med udstillingen blev udgivet et omfattende katalog på engelsk og tysk, samt Louisiana Revy
som er udsendt til alle medlemmer af Louisiana klubben.
Som noget nyt havde Louisiana udarbejdet en audioguide som et nyt formidlingstilbud, hvor gæsterne kunne
høre mere om udstillingens værker.
Udstillingen havde stor appel til mange, idet den handlede om barnet i kunstneren og kunstneren i barnet –
afspejlede to verdenskendte brændpunkter – nemlig Paul Klee og Cobra gruppen. Besøgstallet kom således
til at ligge ca. 20 procent over det budgetterede og viste at udstillingens budskab ramte plet.
Udstillingen har fået positiv presseomtale i såvel elektroniske som trykte medier. Fonden har løbende
modtaget et overvældende antal presseklip og links fra danske og svenske medier.
Dianas Døtre – kvindelige jægere dengang og nu.
Udstillingen udarbejdet af Dansk Jagt- og Skovbrugsmuseum (www.jagtskov.dk) og Kvindemuseet i
Danmark (www.kvindemuseet.dk) blev i oktober 2011 åbnet på Jagt og Skovbrugsmuseet og på
Kvindemuseet i februar 2012. Projektet blev støttet med 1 mio. kr. af 15. Juni Fonden.
Udstillingen tog udgangspunkt i en spørgeskemaundersøgelse gennemført blandt 800 af de i alt godt 16.000
kvindelige jægere og budskaberne fra spørgeskemaundersøgelsen blev i udstillingen præsenteret på en ny,
utraditionel og farverig måde.
Til udstillingen er udarbejdet et katalog i samme grafiske stil, som resten af udstillingen.
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Bestyrelsens sammensætning og mødeaktiviteter
Bestyrelsen havde i hele 2011 følgende sammensætning:
Hans Jørgen Rasmusen, formand
Niels Heering, næstformand
Helene Kähler Hjenner
Jette Baagøe
Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året. Derudover har bestyrelsen holdt et strategiseminar,
hvor der blev fulgt op på et strategioplæg fra 2010.
Udover de 5 bestyrelsesmøder og strategiseminaret har bestyrelsen og sekretariatet i årets løb deltaget i
112 aktiviteter omfattende bl.a. møder med eksterne kontakter, foretaget besigtigelser af potentielle nye
projekter, deltaget i symposier, workshops og konferencer.

Etablering af selvstændigt sekretariat
15. Juni Fonden oprettede pr. 1. januar 2011 et selvstændigt sekretariat i Kronprinsessegade 54. 2. tv.
Sekretariatet havde pr. samme dato ansat sekretariatschef Else Mikkelsen til at opbygge sekretariatet og
varetage driften af dette.
Bestyrelsen valgte statsautoriseret revisor Lars Søndergaard fra Price Waterhouse Coopers som Fondens
revisor i 2011.

Fondens hjemmeside
Fondens sekretariat har lagt en del ressourcer i at udbygge Fondens hjemmeside www.15junifonden.dk med
flere informationer om eksempler på projekter, der er støttet. Endvidere er hjemmesiden suppleret med
diagrammer og fotografier.
Fonden har fulgt brugernes anvendelse af hjemmesiden for hele tiden at kunne optimere indholdet og
opbygningen af siden.
Der er i beretningsåret tilføjet 40 nye sider og undersider.

Nyt logo
Bestyrelsen har i løbet af 2011 gennemført en proces med revision af fondens logo, for at nå frem til et nyt
logo som bestyrelsen fandt på bedre vis afspejler fondens særlige indsatsområder med natur og jagt.
Logoets bærende ide er et stiliseret blad og en jagtgrøn farve.
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Resultatdisponering
Fondens disponible kapital er anvendt således:

2011

Disponibel kapital overført fra sidste regnskabsår

5.624.544

Årets resultat før donationer

27.745.236

Til disposition

33.369.780

Donationer 2011

30.828.250

Overført til disponibel kapital
Disponeret

2.541.530
33.369.780
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