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Uddelingspolitik for Idagaardfonden

Uddelingspolitik
Fondens vedtægter fastlægger, at det er fondens formål (1) at hjælpe dem der har hårdest brug herfor.
Geografik støtte kan ydes til de truede grænsesogne og til de sogne, hvortil fondsstiferen Jens Hvidberg og
hans hustru har haft tilknytning fra sin barndom, Høve pr. Dalmose og Lem pr. Skive samt Holstebro-,
Struer, og Slagelse Kommuner. Desuden kan fonden (2) efter bestyrelsens frie skøn uddele gaver til landbrugsforskning herunder især planteforskning og uddannelse eller hermed beslægtede formål.

Hensigten med uddelingspolitikken
Hensigten med bestyrelsens uddelingspolitik er (1) at fastlægge og styre potentielle modtageres forventninger til, hvad der kan ydes støtte til samt (2) at fastlægge regler for udbetaling og afregning af tilskud.

Uddelingspolitikken er udarbejdet under hensyntagen til fondens formue og fondens årlige afkast.

Principper vedtaget på fondens bestyrelsesmøde i 2016
Dem der har hårdest brug herfor:
Fonden støtter sociale formål, hvortil der ikke eller kun delvist kan ydes offentlig støtte.

Støtte kan ydes til personer, der på grund af sygdom, dødsfald eller andre forhold, som påvirker deres og
deres families sociale forhold, er kommet i en vanskelig social situation. Støtte ydes også til sociale institutioner og sociale aktiviteter, der har til formål at forbedre forholdene for personer eller persongrupper,
hvis sociale forhold taler for, at de har brug for støtte.

Både enkeltpersoner og foreninger og institutioner kan modtage støtte. Ingen gruppe eller forening vil
blive givet fortrinsstilling ved behandling af ansøgninger om støtte.

Advokatfirma

Der tilstræbes stor bredde i uddelingerne. Geografisk spredning vil blive tilstræbt indenfor de geografiske
områder, der fremgår af fondens formålsbestemmelse, det vil sige Høve pr. Dalmose og Lem pr. Skive samt
Holstebro- Struer- og Slagelse kommuner.

Landbrugsforskning og hermed beslægtede formål:
Fonden yder efter bestyrelsens frie skøn støtte til landbrugsforskning herunder, men ikke kun, planteforskning og uddannelse eller hermed beslægtede formål. Der tilstræbes at yde støtte til landbrugsrelaterede
forhold, som har til formål at forbedre landbrugets indtjening og rammeforhold.

Ansøgninger til fonden
Ansøgninger til fonden kan fremsendes til fonden af enkeltpersoner, grupper, institutioner eller foreninger.
Bestyrelsen vil endvidere aktivt indenfor de ovennævnte to områder tilstræbe at finde modtagere, som
opfylder betingelserne for at modtage tilskud.

Således besluttet på Idagaardfondens bestyrelsesmøde den 7. oktober 2016
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