
Beretning for regnskabsåret 2018 

Hjælpefonden Journalistgården blev stiftet 1. januar 1996 af Dansk Journalistforbund, Kreds 1. 
Fonden er godkendt af det daværende Socialministeriet i henhold til ligningslovens §7, nr. 22, så 
legatbeløb til enkeltpersoner fra fonden på indtil 10.000,- kr. er skattefri indkomst. 
”Fondens formål er at yde social støtte til danske medborgere, deres efterladte ægtefæller/ 
samboende og hjemmeboende mindreårige børn”, hedder fondens formålsparagraf. 

Fonden havde i 2018 på tredje år økonomisk mulighed for at uddele legatmidler. Fondsbestyrelsen 
har i regnskabsåret uddelt 42.000,- kr. til et formidlingsprojekt hos Blå Kors i Tåstrup vedr. 
hjemløseproblematik samt 28.000,- kr. til et projekt hos Good People i Nexø/København om nye 
medborgeres møde med danskerne.  
Desuden har tre ansøgere hver modtaget 10.000,- kr. skattefrit, mens en fjerde dansk medborger har 
modtaget 5.617,- kr. til dækning af dokumenterede rejse- og deltageromkostninger for at kunne 
deltage i en konference i Bruxelles. 
Fondsbestyrelsen tager løbende stilling til uddeling af årets legatmidler, idet vi ønsker, at de til 
rådighed værende midler i videst muligt omfang udbetales som skattefrie donationer. 

Fondsbestyrelsen har tegnet en bestyrelsesansvarsforsikring hos Topdanmark. Vi har intensiveret 
det strategiske og praktiske arbejde for at udvikle en hjemmeside. Persondataforordningen har fyldt 
ganske meget i overvejelserne, lige som fondsbestyrelsen arbejder for at sikre, at vi kan vise 
konkrete resultater af legatuddelinger på fondens hjemmeside mv.  
Der er gennemført en logo- og vignetkonkurrence i samarbejde med et helt hold studerende på 
DMJX i Emdrup. Vinderresultatet ses øverst her på siden og vil sammen med nye vignetter præge 
fondens offentlige fremtoning på bl.a. hjemmeside, i mail og breve, på visitkort osv.   

I forbindelse med et generationsskifte ved årets begyndelse blev fondens advokat igennem knap 10 
år, Mogens Klausen (H), afløst af advokat Steven Vildgaard Hansen, lige som statsautoriseret 
revisor Niels Harder efter sit virke igennem hele fondens eksistens blev afløst af statsautoriseret 
revisor Jan Tønnesen. 
Fondens to nye samarbejdspartnere gennemførte i et nært og godt samarbejde med fondsbestyrelsen 
en analyse af administrationsmulighederne. På den baggrund anbefalede begge at lade sig erstatte 
som fondens administratorer af Forvaltningsinstituttet for mindre pengeinstitutter. Dette skifte 
indebærer fra det kommende regnskabsår en pæn reduktion i fondens administrationsomkostninger. 

Skiftet af administrator to gange på et år sideløbende med afvikling af fondens engagement med 
Danske Bank, herunder salg af fondens bundne midler dér og overførsel til Forvaltningsinstituttet, 
har medført en vis arbejdsturbulens og ekstra omkostninger, der dog er engangsforeteelser.  
Samtidig er tidligere næstformand i bestyrelsen igennem 12 år Gunni Busck blevet afløst af 
Henriette Bendix, lige som Nicolaj Nielsen og Robin Elisabeth Herr er indtrådt i bestyrelsen i 2018. 
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Alt tegner til, at fonden er kommet ind i en rigtig god gænge. 

Bornholm, den 17. marts 2019 

Morten Friis Jørgensen, bestyrelsesformand
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