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FOR 
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(Lovpligtig redegørelse for Fondens uddelingspolitik, ,jfr. Årsregnskabslovens § 77 b) 

1. Fundats. 

Krista og Viggo Petersens Fonds (i det følgende benævnt KV-Fonden) uddeling af fondsstøtte og i 

forlængelse heraf KV-Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i KV-Fondens fundats, hvor det 

overordnede formal er at virke til gavn for det danske samfund. 

Det følger af KV-Fondens fundats, at KV-Fonden kan hjælpe med økonomisk støtte 

a. til personer, som på grund af sygdom midlertidigt er kommet i økonomisk trang, herunder 

økonomisk hjælp til rekreationsophold. 

b. til vanføre, blinde og døve og andre personer, som  pa  grund af invaliditet er kommet i økonomisk 

trang. 

c. til enlige mødre, der er kommet i økonomisk trang. 

d. til samfundsfarlige sygdommes bekæmpelse, for eksempel gigt, kræft, tuberkulose og 

børnelammelse. 

e. direkte eller indirekte til unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet skolegang. 

f. til idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv for at virke til opfostring af en sund og kraftig 

ungdom. 
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Ifølge KV Fondens fundats skal der af det beløb, der uddeles inden for hver 5-årige periode 

anvendes tilnærmelsesvis 25% til litra a, 10% til litra b, 15% til litra c, 10% til litra d, 25% til litra e 

og 15% til litra f. 

KV Fondens bestyrelse tilstræber hvert år at uddele støtte til de forskellige formål fordelt 

procentuelt som angivet ovenfor. 

2. Ansøgningsprocedure. 

KV Fonden modtager ikke fysiske ansøgninger, og det er derfor kun muligt digitalt at søge KV Fonden 
om støtte. 

KV Fondens hjemmeside (www.kv-fonden.dk) indeholder en udførlig beskrivelse af, hvorledes der 

søges om støtte hos KV Fonden, herunder hvilken dokumentation og bilag, der skal medfølge 

ansøgningen. 

Til brug for ansøgning om økonomisk støtte anvendes følgende ansøgningsskemaer: 

1. Sygdom og rekreationsophold. 

2. Invaliditet. 

3. Enlige mødre med økonomisk behov. 

4. Forskning i sygdomme. 

5. Studiestøtte. 

6. Studierejse. 

7. Idræt. 

Ansøgning om støtte foretages på KV Fondens digitale ansøgningsportal, som er tilgængelig via 

link på KV Fondens hjemmeside  (www.kv-fonden.dk).  På ansøgningsportalen udfyldes 

ansøgningen om økonomisk støtte, og det er vigtigt, at ansøgere udfylder det relevante 

ansøgningsskema inden for de forskellige kategorier af støtte som oplistet ovenfor. Det er 

endvidere vigtigt, at den dokumentation og de bilag, der kræves på ansøgningsportalen inden for 

de forskellige kategorier af økonomisk støtte, uploades, idet det ellers ikke er muligt at indsende 

den digitale ansøgning til KV Fonden. For det tilfælde den digitale ansøgning ikke er udfyldt korrekt 

og/eller den fornødne dokumentation og bilag ikke er  uploaded,  vil ansøgningen ikke blive 

behandlet. 

I visse kategorier af økonomisk støtte skal uploades en uddybende projektbeskrivelse, der bør 

være så kort og præcis som muligt. 
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Der fremsendes e-mail-bekræftelse til den enkelte ansøger om, at den digitale ansøgning er 

modtaget. 

KV Fonden bruger 3 måneder på at behandle en ansøgning. 

Alle ansøgere modtager  e-mail  med information om, hvorvidt deres ansøgning er imødekommet 

eller ej. Forinden udbetaling af økonomisk støtte/legat kan finde sted, skal KV Fonden have 

information om bankkontonummer. Ved udbetaling af økonomisk støtte til 

sygdom/rekreationsophold/invaliditet/enlige mødre/studiestøtte og studierejse sker udbetaling til 

ansøgers Nem-konto. 

KV Fondens bestyrelse har vedtaget, at ansøgninger om studiestøtte og studierejser skal være 

uploaded  på KV Fondens digitale ansøgningsportal senest 15. marts, mens ansøgninger ad KV 

Fondens øvrige formål skal være  uploaded  på KV Fondens digitale ansøgningsportal senest 30. 

september. 

KV Fonden foretager indberetning af udbetalte legater til SKAT bortset fra de tilfælde, hvor et legat 

er skattefrit. KV Fonden er godkendt efter Ligningslovens § 7, nr. 22 til at yde skattefri støtte til 

socialt og sygdomsbekæmpende formål. Dette indebærer, at legater op til 15.200 kr. indenfor 

kategorierne sygdom og rekreation, invaliditet samt enlige mødre er skattefrie. 

3. Økonomisk uddelingsramme 

KV Fonden beslutter hvert år under et bestyrelsesmøde/regnskabsmøde typisk i maj måned, 

hvilket beløb, der er til rådighed til uddeling og støtte til KV Fondens 6 forskellige formål i det 

pågældende år. 

KV Fondens uddelingspolitik er gældende, indtil KV Fonden måtte træffe beslutning om at foretage 

ændringer i uddelingspolitikken. 

KV Fondens uddelingspolitik offentliggøres på KV Fondens hjemmeside M~kv-fonden.dk). For 

det tilfælde KV Fonden foretager ændringer i sin uddelingspolitik, vil disse ændringer blive 

offentliggjort på Fondens hjemmeside hurtigst muligt. 

4. Overordnet uddelingspolitik. 

KV Fondens uddelingspolitik tager udgangspunkt i fundatsen og med det overordnede formål for 

øje at virke til gavn for samfundet inden for de forskellige kategorier, der efter fundatsen kan ydes 

støtte til. 
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Der er i uddelingspolitikken lagt vægt på den praksis, KV Fonden har fulgt siden stiftelsen i 1949 

med de justeringer, der i øvrigt er foretaget af KV Fonden frem til i dag. KV Fonden ønsker i alle 

sammenhænge at fungere selvstændigt og uafhængigt af eksterne interesser - såvel offentlige 

som private. 

KV Fonden løser gerne opgaver i samarbejde med andre fonde, men påtager sig ikke løbende 

forpligtelser i forhold til andre fonde, og giver som udgangspunkt heller ikke økonomisk støtte til 

andre fonde, som foretager uddelinger. 

den udstrækning KV Fonden vurderer, at der er behov for ekstern, sagkyndig bistand ved 

uddeling af støtte, især økonomisk støtte til bekæmpelse af samfundsfarlige sygdomme, vil KV 

Fonden antage sådan ekstern, sagkyndig bistand. 

5. Konkret uddelingspolitik. 

KV Fonden har fastlagt sin uddelingspolitik inden for fundatsens 6 indsatsområder som følger: 

a. Hjælp til personer, som på grund af sygdom midlertidigt er kommet i økonomisk trang 

herunder økonomisk hjælp til rekreationsophold. 

KV Fonden yder støtte til såvel mænd som kvinder, der lider af en alvorlig sygdom som for 

eksempel kræft, og som på grund af denne alvorlige sygdom er kommet i økonomiske 

vanskeligheder af midlertidig karakter. De økonomiske vanskeligheder kan skyldes midlertidig 

indtægtsnedgang ved for eksempel kun at modtage sygeløn/sygedagpenge eller som følge af 

afskedigelse på grund af den alvorlige sygdom. Desuden kan de økonomiske vanskeligheder 

skyldes, at den sygdomsramte er påført en række store ekstraordinære udgifter til behandling af 

sin sygdom til medicin, rejseomkostninger til sygdomsbehandling og lignende udgifter. 

KV Fonden yder også støtte til rekreations- og genoptræningsophold fortrinsvis i Danmark på et 

anerkendt og seriøst opholdssted. Der kan også ydes støtte til rekreations- og 

genoptræningsophold i udlandet i tilfælde, hvor det dokumenteres, at tilsvarende tilbud ikke 

findes i Danmark. I påkommende fald omfatter denne støtte tillige rejseomkostninger til 

opholdsstedet i udlandet. 

Som udgangspunkt yder KV Fonden støtte med 15.000 kr. til hver enkelt ansøger, og dette legat vil 

være skattefrit. 



b. Hjælp til personer, der er vanføre, blinde og døve og andre personer, som på grund af 

invaliditet er kommet i økonomisk trang. 

KV Fonden yder støtte til kvinder og mænd, der på grund af deres handikap er kommet i 

økonomiske vanskeligheder af varig karakter som følge af dette handikap. KV Fonden yder 

støtte til alle væsentlige handikap, blandt andet vanføre, blinde, døve, personer, som har mistet 

legemsdele, kørestolsbrugere og andre personer, som på grund af deres invaliditet ikke er i 

stand til at klare sig selv økonomisk. 

Der ydes ikke støtte til organisationer, foreninger og institutioner, hvis formål det er at yde 

økonomisk hjælp og personlig støtte til personer med et handikap (indirekte støtte). Der gives 

heller ikke støtte til pårørende. 

Som udgangspunkt yder KV Fonden støtte med 15.000 kr. til hver enkelt ansøger, og dette legat vil 

være skattefrit. 

c. Enlige mødre i økonomisk trang. 

KV Fonden støtter enlige kvinder med børn, der er kommet i økonomiske vanskeligheder, for 

eksempel på grund af sygdom, arbejdsløshed eller andre ekstraordinære indtrufne 

omstændigheder. 

Det er en betingelse for at opnå støtte, at ansøger bor alene sammen med sine børn og ikke er 

samboende med en partner, eller forsørges af en partner. Det skal dokumenteres, at ansøger 

bor sammen med sit barn/sine børn i form af barns/børns sygesikringsbevis. 

Som udgangspunkt yder KV Fonden støtte med 15.000 kr. til hver enkelt ansøger, og dette legat vil 

være skattefrit. 

d. Sygdomsbekæmpelse. 

KV Fonden støtter forskning forskning og andre typer og tiltag indenfor bekæmpelse af 

samfundsfarlige sygdomme, hvor det er af almen interesse, dels at forebygge, dels at helbrede 

sådanne sygdomme. 

KV Fonden yder bl.a. støtte til forskning og bekæmpelse af gigt, tuberkulose, børnelammelse, 

alle typer af kræft og hjertesygdomme, COVID-19 samt psykiske lidelser. 
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Der ydes støtte til organisationer, foreninger, institutioner, hospitaler og enkeltpersoner, som 

udøver forskning til bekæmpelse af samfundsfarlige sygdomme på et seriøst og højt niveau. 

Der kan også ydes støtte til ph.d. studerende, som driver forskning på højt kvalificeret niveau, 

og Fonden støtter både specifikke forskningsprojekter samt bredere forskningsindsatser. 

e. Videreuddannelse. 

KV Fonden støtter alene unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet skolegang. Det er 

derfor en betingelse for at opnå støtte, at ansøger har afsluttet en gymnasial uddannelse eller 

en uddannelse, der er sidestillet hermed. 

KV Fonden yder fortrinsvis støtte til videreuddannelse på universitet eller handelshøjskole 

(CBS).  Det er ikke et krav for at opnå støtte, at ansøger har afsluttet sin bacheloruddannelse. 

KV Fonden støtter fortrinsvis jurastuderende samt handels- og økonomistuderende. Der ydes 

også støtte til andre videreuddannelser på universiteter og handelshøjskoler, hvor studerende 

har udvist særdeles gode resultater under uddannelsesforløbet. 

Desuden støtter KV Fonden studierejser til udlandet omfattende rejse, opholds- og studieud-

gifter for velkvalificerede studerende. 

Der ydes ikke støtte til grupperejser, deltagelse i konferencer og lignende. Der gives kun støtte 

til studierejser uden for landets grænser. 

KV Fonden støtter i begrænset omfang projekter og aktiviteter samt anskaffelser for skoler, 

universiteter og lignende, som er med til at fremme kvalificeret undervisning på de 

videregående uddannelser. 

L Idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv. 

KV Fonden støtter sociale og humanitære formål til gavn for ungdommen inden for idræt og 

adgang til friluftsliv. Støtten kan være rettet mod særlige idrætsformer og specifikke projekter. 

Der kan gives støtte til organisationer, foreninger og enkeltpersoner, hvor arbejdet er kendt for 

eller vurderes at være seriøst, effektivt og upolitisk. Det er desuden af afgørende betydning, at 

støtten til idrætsudøvelse og adgang til friluftsliv kommer så vidt muligt mange unge mennesker 

til gavn. 



Der gives desuden støtte til enkeltpersoner, der har udmærket sig inden for sin idrætsdisciplin, 

for eksempel en elitesportsudøver, hvor der er potentiale til at opnå flotte resultater i Danmark 

og i udlandet. 

KV Fonden yder endvidere støtte til idrætsanlæg, idrætsredskaber og udstyr samt legepladser 

såvel offentlige som legepladser i skoler, vuggestuer og børnehaver. 

København, december 2021 
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