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FREMTIDENS 
ERHVERVSDRIVENDE 
FONDE
For første gang samler JUC myndigheder, rådgivere og 
fonde, for at skabe en vidensdag i fondenes tegn. 
Hør  b.la. Skatteministeren løfte sløret  for regeringens 
strategi ift. rammevilkårerne for fonde i fremtiden. Deltag 
på konferencen og få unik og tidssvarende viden til at 
navigere i fondslandskabet – nu og i fremtiden.

Det danske fondslandskab befinder sig i en af de største ændringer 
i nyere tid. Danske erhvervsdrivende fonde indtager nu en mere 
proaktiv rolle med tung indflydelse på udviklingen i det danske 
samfund.
For at få optimalt udbytte af fondenes bidrag i takt med samfundets 
udvikling kræver det åben kommunikation og erfaringsudveksling 
på tværs af fondslandskabet. 

Konferencen belyser problematikker og fokuspunkter, som er centra-
le i det daglige arbejde i og med fonde, hvad end det er fra et fonds-, 
myndigheds- eller rådgiverperspektiv. Konferencen centrerer sig om 
de mest aktuelle emner som har betydning for Danmarks fonde og 
deres interessenter.

Konferencens emner og oplægsholdere er valgt ud fra det formål at 
skabe 360 graders vidensdeling og erfaringsudveksling på dagen for 
at danne ramme for sikker vækst, samarbejde og udvikling i fonds-
verdenen mange år frem.

På de næste sider kan du få mere information om konferencens 
udbytte, emner og oplægsholdere.

Vi glæder os til at byde dig velkommen til en dag i fondenes tegn.

Med venlig hilsen

Torsten Nordfjeld
JUC

Torsten Nordfjeld 

Conference Manager  

E-mail: tn@juc.dk 

Direkte: 27 12 67 69
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OM KONFERENCEN

INDHOLD
Danske fonde er midt i et skifte, fra at have haft en passiv rolle har 
vi igennem et stykke tid set en bevægelse mod en mere aktiv rolle, 
hvor fondene i højere gradindtage en indflydelsesrig rolle med 
katalytiske samarbejder, og er nu på en professionaliseringsrejse 
med strategi i fokus. 

I en tid hvor staten sparer, og fondene er større end nogensinde 
før, befinder de sig i en unik strategisk position til at påtage sig 
større og mere komplekse projekter, der ofte har til formål at løse 
et større samfundsproblem. 
I 2016 bevilgede fondene mere end 16 milliarder kroner til projek-
ter og arbejdsområder i Danmark, men kun 12% af fondene formår 
at effektmåle på deres uddelinger. 
Konferencen fokuserer på lovgivning og vejledninger, effektmåling 
af værdiskabelse og fondenes samfundsmæssige rolle.

UDBYTTE
Du bliver opdateret på den seneste udvikling i fonde, den seneste 
lovgivning og fondenes fremtidige rolle i samfundet fremadrettet. 
Denne viden og erfaringsudveksling er omsættelig til at arbejde 
strategisk med optimering i fonde, uddelinger, effektmåling og 
fremtidigt samarbejde. Med andre ord giver konferencen dig et 
unikt indblik i både myndigheder og fondes arbejde. Hertil udbyg-
ges din værktøjskasse med den seneste viden og erfaringer.

FORMÅL
Du får indsigt i den seneste lovgivning og myndighedernes 
strategi på området. Vi belyser de seneste trends og strategier fra 
et fondsperspektiv. Derudover er formålet at genskabe gensidig 
gennemsigtighed mellem myndigheder og fonde. De forskellige 
emner belyses fra forskellige vinkler, så du får den seneste viden og 
erfaring med hjem. Konferencen dækkes af Danmarks Fonde, som 
efterfølgende formidler dele af konferencens indhold.
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MÅLGRUPPE
Ansatte i fonde, rådgivere til fonde, interessenter eller professio-
nelle som arbejder med uddeling, forvaltning eller ansøgning af 
fondsmidler.

NØJE UDVALGTE OPLÆGSHOLDERE
Konferencens oplægsholdere er udvalgt så du opnår den seneste 
viden fra myndigheder, rådgivere og ledelsen i erhvervsdrivende 
fonde i Danmark. Oplægsholderne repræsenterer hver deres eks-
pertside, så du får mest muligt med hjem i værktøjskassen.

DIALOG
Der er mulighed for at indgå i dialog om emnerne, så du kan få 
svar på lige netop de udfordringer, du sidder med. I slutningen 
af konferencen gives der rum til 1-1 dialog og networking med 
indlægsholdere og konferencedeltagere.

OBLIGATORISK EFTERUDDANNELSE
Konferencen kan godkendes til at opfylde kravet om obligatorisk 
efteruddannelse for advokater

TILMELD DIG PÅ 
WWW.JUC.DK/FONDE
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KONFERENCENS PROGRAM
Ankomst

Velkomst – ordstyrer Johan Weihe introducerer dagen og giver en 
status på fondslandskabet i Danmark
Seneste nyt og tendenser

Fondstilsyn og fokuspunkter i fremtiden
Christine Maxner, Fondstilsynet
Fondstilsynet giver en status på strategien for fremtidens tilsyn og 
initiativer.

Seneste nyt fra Erhvervsankenævnet
Sys Rovsing, Erhvervsankenævnet
Status fra Erhvervsankenævnet, herunder de seneste kendelser og rets-
praksis. Derudover belyses nye opmærksomhedspunkter for rådgivere 
og bestyrelser i erhvervsdrivende fonde.

Pause

Uddelinger – praktiske erfaringer
Torsten Hoffmeyer, C.L. Davids Fond og Samling
Særligt fokus på interne uddelinger.

Skatteministeriets initiativer for gode rammebetingelser for fonde
Karsten Lauritzen, Skatteminister 
Ministeren præsenterer regeringens strategi for at styrke fondenes rolle 
i det danske samfund, herunder regeringens plan for at udvikle og sikre 
gode rammebetingelser for fondene i fremtiden. 

Opsamling og spørgsmål til ministeren – Ordstyrer Johan Weihe 
samler op på formiddagens key takeaways

Frokost

Strategisk arbejde med den nye databeskyttelsesforordning i fonde
Thomas Munk Rasmussen, Bech-Bruun
Du får sat spot på de mest kritiske fokuspunkter inden for persondata i 
fonde. Indlægget giver samtidig konkrete bud på hvordan implemente-
ringen af persondata i fonde kan vendes til egen konkurrencemæssige 
fordel.
 
*Der tages forbehold for evt. ændringer i programmet, så dette er så relevant som muligt på 

afholdelsesdagen. Det er samtidig din garanti for, at alle indlæg er helt opdaterede.
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Fondsretlige forhold og fondsbeskatning – de største udfordringer 
for fonde 
Lars Thygesen og Henrik Steffensen, PwC
Indlægsholderne gennemgår de mest fremtrædende aspekter af udde-
lingsregler og fondsbeskatning.

Pause

Transparens og nye tendenser indenfor uddeling
Jesper Loiborg, KFI Fonden
Med udgangspunkt i KFI Fonden, berøres den seneste udvikling inden 
for uddelinger. Herudover præsenteres initiativer for fremtidig transpa-
rens og god fondsledelse. 

Revisorens nye funktion og rolle i fonden
Kristoffer Hemmingsen, Deloitte
Her belyses ændringer og de seneste trends på revisorens ansvar, plig-
ter og rettigheder ifm. rådgivning i fonde. 

Indlæg til højaktuelt emne fra fondsrepræsentant

Etablering af en tidssvarende uddelingsstrategi – en casebaseret 
tilgang
Jesper Mailind, Leo Foundation
Få et unikt indblik i de overvejelser og udfordringer som LEO 
Foundation har haft ifm. deres strategiske arbejde med uddelinger. 
Der tages udgangspunkt i deres uddelingsstrategi, som er udarbejdet i 
2017.

Opsamling og key takeaways - ordstyrer Johan Wiehe

Networking og tak for idag
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EN DAG I FONDENES TEGN  
– FOKUS PÅ ERFARINGER OG 
LOVGIVNING I FREMTIDENS 

FONDSLANDSKAB

 JUC er en specialiseret kursusvirksomhed, der blev 
etableret i 2001. Vi er førende på det danske marked, 
når det kommer til kurser, netværk samt konferen-
cer med højaktuelt indhold. Vi har specialiseret os i 

at formidle jura og fagspecifikt indhold på forskellige 
niveauer – hvad enten modtageren er praktiker eller 
specialiseret advokat. Vi afholder hvert år arrange-

menter for mere end 5.000 deltagere, fordelt på +150 
forskellige faglige kurser, +40 faglige netværk samt 

+10 konferencer i Skandinavien.
 

Alle konferencer hos JUC er meritgivende som obli-
gatorisk efteruddannelse.

Samtidig arbejder vi tæt med nogle af de skarpeste 
eksperter. De fungerer som faglige garanter for det 
endelige konferenceprogram. Det er vigtigt for os, 
at vi kun inviterer de bedste og største kapaciteter 

inden for branchen og ikke går på kompromis. 


