Uddelingspolitik hos Fonden Fiskens Hus
Fonden Fiskens Hus har status som en ikke erhvervsdrivende fond. Fonden har pligt til at foretage uddelinger
til de formål, der er fastsat i vedtægten, hvilket følger lov: LEF § 77. I forbindelse hermed skal bestyrelsen
tage hensyn til behovet for, at fonden kan foretage investeringer, konsolidering, og eventuelle
videreudbygning af fondens virksomhed.
Fondens formål består i forskning og rådgivning indenfor fiskeri og –udvikling, internationalt såvel som
nationalt, alene eller i samarbejde med andre institutioner. Dette realiseres ved, at Fonden etablerer sig som
videncenter og opererer indenfor Madkultur og Uddannelse specifikt med området: fisk og skaldyr.
Aktiviteterne er med henblik på at udvikle branchen kommercielt samt at hæve måltidets kvalitet, kvantitet
og mangfoldighed af fisk og skaldyr.
Fondens uddelingspolitik er karakteriseret ved det overordnede princip, at fonden ikke kan ansøges om
midler, da fonden selv i videst muligt omfang ønsker at være initiativtager til de aktiviteter og projekter, der
skal udvikle og fremme forskningen/rådgivning indenfor madkultur og uddannelse specifikt med området:
fisk og skaldyr, for at sikre den tætte sammenhæng med fondens formål.
Derfor påtænker fonden selv at gennemføre en række aktiviteter af almennyttig karakter. Fondsbestyrelsen
gennemgår jævnligt projekt-/aktivitetsforslag til opretholdelse af fondens formål og til udbygning af den
fonden. Der arbejdes i fondsbestyrelsen med en årlig uddelingsramme, idet der over en årrække tilstræbes en
vis bredde i uddelingen. Der er pt. ikke hensat midler til uddelingsrammen, idet der ikke er midler til
rådighed til uddeling.
Der kan være år, hvor fonden har behov for at konsolidere sig, hvorfor uddeling i disse år ikke vil
forekomme. Indtil der igen er opbygget en fri reserve på egenkapitalen, vil der i fonden være en passiv
uddelingspolitik.
For regnskabsåret 1/1-31/12 2016 har der ingen uddelinger været, ligesom der er afsat 0 kr. i uddelingsramme til anvendelse i 2017.
Uddelingsstrategi 2016 – 2019.
Fondens vedtægter beskriver en bred række af formål. Bestyrelsen har derfor opstillet 2 kategorier, der vil
være fondens typiske uddelingsberettigede formål. Der arbejdes derfor på at retablere den frie egenkapital,
således at uddeling muliggøres:
Kategori 1:
Kategori 2:
Kategori 3:

Uddeling i forbindelse med udvikling og formidling af fisk og skaldyr - kommercielt.
Uddeling i forbindelse med aktiviteter indenfor fisk og skaldyr herunder madkultur og
uddannelse
Uddeling indenfor områderne turisme og produktudvikling, der formidler og udvikler
kendskabet til fisk og skaldyr

