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Anders Lassen Fonden

Civilstyrelsen modtog den 20. april 2021 en henvendelse fra en journalist 

vedrørende fondens forhold. Civilstyrelsen bad derefter fonden om at frem-

komme med bemærkninger og yderligere oplysninger, hvilket blev modta-

get den 25. juni 2021, 21. juni 2021, 1. november 2021 og 23. november 

2021. Endvidere blev der telefonisk afgivet oplysninger den 9. november 

2021. 

Civilstyrelsen har på denne baggrund truffet afgørelse om 1) Legatudde-

lingsarrangement den 7. marts 2019 og 2) Besøgsdag hos Frømandskorpset 

den 3. maj 2019.

1. Legatuddelingsarrangementet den 7. marts 2019

Der blev anvendt 163.000 kr. af fondens midler til arrangementet, hvor der 

blev uddelt legater for 200.000 kr. Udgifterne fordelte sig med størsteparten 

til lokaleleje, forplejning, honorarer til DJ og koordinator samt udstyr til 

bandet Suspekt. Bandet selv modtog efter det oplyste intet honorar for sin 

optræden.

Det er oplyst, at der var inviteret ca. 200 gæster til arrangementet. Delta-

gerne var for størsteparten nuværende eller tidligere ansatte, herunder støt-

tepersonale, i specialstyrkerne, repræsentanter for donorer og andre særligt 

interesserede. Desuden deltog Kronprinsen som protektor for fonden. Der 

var derfor behov for et stort og sikkerhedsmæssigt forsvarligt lokale. På 
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grund af en faldskærmsulykke op til arrangementet, var der afbud, hvorfor 

det endelige deltage antal efter det oplyste var 143.

Fondens formål er ifølge vedtægtens § 2 blandt andet, at belønne betyd-

ningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet danske 

militær personel, at yde økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmun-

tring til medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frø-

mandskorpset eller sådannes pårørende, og at knytte Anders Lassen som et 

forbillede til Jægerkorpset og Frømandskorpset og derved knytte tættere 

bånd mellem de to korps.

Civilstyrelsen lægger efter det oplyste til grund, at størsteparten af delta-

gerne til arrangementet var omfattet af kredsen af legatberettigede ifølge for-

målet. Udgifter til det pågældende arrangement, der hylder legatberettigede 

og bringer de forskellige korps mv. sammen, kan indeholdes i formålet. Ud-

giften på 200.000 kr. er i forhold til antallet af deltagere ikke urimelig, hvor-

for Civilstyrelsen kan godkende udgiften.

2. Besøgsdag i Kongsøre den 3. maj 2019

Fonden har anvendt 21.000 kr. på arrangementet. Beløbet blev anvendt til 

leje af helikopter til brug for en øvelse for deltagerne. Øvrige udgifter til 

arrangementet er ikke afkrævet fonden.

Der deltog efter det oplyste i alt 18 i arrangementet. Fonden har benævnt 

dagen ”besøgsdag”. Der var inviteret repræsentanter fra 2 fonde og en virk-

somhed, der årligt donerer et større beløb til fonden. Det er oplyst, at alene 

den ene fond havde mulighed for at deltage, hvorfor Anders Lassen Fonden 

besluttede at invitere bandet Suspekt og personer omkring bandet med. Der 

deltog 11 fra fonden og 7 fra Suspekt. Fonden har oplyst, at der tidligere har 

været afholdt lignende arrangementer.

Fonden har oplyst, at formålet med arrangementet var at give donorerne ind-

blik i frømandskorpsets arbejde og udbrede kendskabet til Anders Lassen 

Fonden. Fonden har anført, at sådanne arrangementer har skabt og fastholdt 

donationer til fonden.
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En fonds midler skal enten anvendes i overensstemmelse med formålet eller 

til relevante administrationsudgifter mv. 

Arrangementet den 3. maj 2019 kan ikke indeholdes i formålet, da der efter 

det oplyste ikke deltog nogen fra den berettigede kreds. 

Udgiften kan endvidere ikke karakteriseres som en administrationsudgift. 

Arrangementet havde ikke karakter af et indsamlingsarrangement, og blev 

af fonden benævnt ”besøgsdag”. Det var oprindeligt alene organisationer, 

der allerede havde givet bidrag, der blev inviteret. Udgiften var således ikke 

direkte forbundet med at indsamle penge til fonden. Styrelsen har ikke under 

sagens behandling har anledning til at forholde sig nærmere til, hvem der 

faktisk deltog i arrangementet. 

Det fremgår af fondslovens § 29, stk. 1, 1. pkt., at det påhviler bestyrelsen 

at anvende årets overskud til de formål, der er fastsat i vedtægten. Det er 

således bestyrelsens opgave og ansvar at lede fonden inden for vedtægternes 

rammer.

Det følger af fondslovens § 40, stk. 1, at bestyrelsesmedlemmer og direktø-

rer, som under udførelsen af deres hverv forsætligt eller uagtsomt har tilføjet 

fonden skade, er pligtige at erstatte dette. 

Bestyrelsen burde have indset, at anvendelse af 21.000 kr. til arrangementet 

var i strid med fondens formål, og at anvendelse af beløbet påførte fonden 

et tab.

Civilstyrelsen har lagt vægt på, at den uddelingsberettigede kreds i vedtæg-

tens § 2 ikke omfatter de inviterede til arrangementet, og at vedtægten ikke 

angiver, at fonden kan afholde udgifter til sådanne arrangementer.  

Bestyrelsen har derfor handlet ansvarspådragende ved at anvende midler til 

arrangementet, og skal som udgangspunkt erstatte fonden tabet.

Civilstyrelsen finder imidlertid, at det i henhold til fondslovens § 40, stk. 3, 

er rimeligt at nedsætte erstatningen til 0 kr. Civilstyrelsen har herved navnlig 

lagt vægt på størrelsen af fondens tab, og at bestyrelsen ikke har handlet 
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forsætligt, men været i en vildfarelse om arrangementer af denne karakter 

kunne afholdes for fondens midler.

Bestyrelsen skal således ikke betale erstatning til fonden.  

---

De bestemmelser, der henvises til ovenfor, finder du i lov om fonde og visse 

foreninger, jf. lovbekendtgørelse nr. 2020 af 11. december 2020 og bekendt-

gørelse nr. 1525 af 28. oktober 2020 om anbringelse og bestyrelsen af fondes 

midler.

Med venlig hilsen

Birthe Jespersen 
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