FACT SHEET ALF
Der har i enkelte medier været skrevet og fortalt om Anders Lassen Fonden. Desværre er mange af
oplysningerne ukorrekte eller decideret misvisende. Derfor dette fakta ark.

Anders Lassen Fonden:
Anders Lassen Fonden er en almennyttig fond, som har til formål at belønne betydningsfuld militær
indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militært personel, og at tilgodese personer,
der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats.
Fonden er opkaldt efter Anders Lassen, som kæmpede på allieret side under Anden Verdenskrig og
modtog Victoria-korset for sin indsats og heltedåd. (læs mere: https://www.anderslassenfonden.dk)
Fondens formål er derfor tillige at Anders Lassen ses som et forbillede for Jægerkorpset og
Frømandskorpset og derved kan knytte tættere bånd mellem de to korps.
Anders Lassen Fonden havde den 15. oktober 2021 sit 25. års jubilæum. Det er kombinationen af
en fantastisk idé og en særlig vilje og hårdt arbejde fra tidligere og nuværende
bestyrelsesmedlemmer og ikke mindre en række donorer, der har gjort dette muligt.

Legatuddelingen i 2019
Vi afholder hvert år en legatuddeling for civile eller militært personel, der har ydet en ekstraordinær
indsats. I 2019 inviterede vi i henhold til fondens fundats og formål for første gang hele
Jægerkorpset og Frømandskorpset med støttepersonale samt særligt inviterede gæster fra
myndigheder i Danmark og udlandet samt større bidragsydere til at deltage i legatuddelingen.
Formålet var dels en ekstra hyldest til legatmodtagerne, dels at styrke de inviteredes tilknytning til
fonden og endelig at udbrede kendskabet til Anders Lassen Fonden.
Vi have mere end 200 inviterede – tidligere har Anders Lassen Fonden normalt inviteret 50
personer til legatuddeling. Legatuddelingen i 2019 var meget større og vi så det og ser det som en
fremtidig måde at binde specialstyrkerne sammen på. Der blev uddelt legater for i alt 200.000 kr. til
i alt 8 legatmodtagere.
Efter den formelle legatuddeling optrådte rockgruppen Suspekt som en hyldest til legatmodtagerne
og de to korps gratis: fonden skulle kun betale for udgifter til udstyr og scene. En kæmpe tak til
Suspekt, der altid bakker op om forsvaret og i dette tilfælde spillede gratis for forsvarets
specialstyrker.
De samlede udgifter til lokaleje, bespisning m.m. udgjorde 161.000 kr.

Aktivitetsdag 2019
I 2019 afholdt vi ligeledes en aktivitetsdag i Kongsøre hos Frømandskorpset for vores største
bidragsydere. Vi inviterede repræsentanter for flere fonde samt fra Suspekt, der netop havde
støttet fonden med den gratis optræden.
Deltagerne deltog i en række opgaver, der gav dem en fysisk fornemmelse for specialtroppernes
dagligdag både under øvelser og i aktion. Vi modtog efterfølgende begejstrede tilbagemeldinger, og
der er ingen tvivl om, at oplevelserne denne dag har været med til at give disse donorer et langt
bedre indsigt i og anerkendelse af specialtroppernes virke.
De samlede udgifter til dette arrangement udgjorde 26.000 kr.

Begge arrangementer havde til formål at udbrede kendskabet til fonden og dens virke – samt at
styrke relationen til både tidligere, nuværende og potentielle bidragydere til fonden. Det er min
vurdering, at begge arrangementer var endog særdeles vellykkede.
Dette er fakta om de arrangementer, der har påkaldt sig interesse for visse medier.

Indsamlingstilladelse
I forbindelse med interessen for disse arrangementer er vi desværre blevet opmærksomme på, at
vores tilladelse til offentlig indsamling af donationer var udløbet, og vi har derfor ansøgt
Civilstyrelsen om en fornyelse.
En ny indsamlingstilladelse er modtaget fra civilstyrelsen og denne vil være gældende med
tilbagevirkende kraft, så der bliver rettet op på denne formssag.
Ansvaret for den manglende tilladelse er mit, og jeg beklager, at jeg overså udløbsdatoen.

Jeppe Handwerk,
formand for Anders Lassen Fonden

