
 

 

Uddelingspolitik vedtaget på årsmøde 2020. 

 

Fonden Concura har følgende formål: 

 

FONDENS FORMÅL 

Stk. 1.  ConCura's formål er at udføre et socialpædagogisk arbejde for børn 

og unge. 

Stk. 2.  Fondens formål er endvidere at bistå kommuner og andre samar-

bejdspartnere i arbejdet med udsatte børn, unge, voksne og familier, 

herunder formidle anbringelsessteder i plejefamilier, opholdssteder 

og botilbud. 

Stk. 3.  Det er endvidere fondens formål at tage initiativ til andre foranstalt-

ninger til bistand for børn, unge, voksne og familier, eksempelvis at 

indgå i forebyggende opgaver, varetage samværsopgaver samt at 

drive institutioner og stifte fonde/selskaber, der varetager opgaver 

med beslægtede formål. 

Stk. 4.  Det er ligeledes fondens formål til stadighed at udvikle børne-, unge- 

og voksenområdet og dokumentere indsatsen. 

Stk. 5.  Fonden skal endvidere kunne udføre opgaver, der naturligt udsprin-

ger af formålet eller ligger i naturlig forlængelse heraf, herunder so-

ciale opgaver over for voksne personer, eksempelvis tilsyn med dag- 

eller døgnforanstaltninger for voksne eller medvirken til drift af så-

danne foranstaltninger. 

Stk. 6.  Fondens arbejdsopgaver kan justeres i forhold til den samfundsud-

vikling, der finder sted inden for fondens arbejdsområde. 
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Stk. 7.  Fonden kan desuden iværksætte aktiviteter af enhver art, herunder 

etablering af selskaber eller fonde, der direkte eller indirekte fremmer 

fondens formål. 

Stk. 8.  Med henblik på opfyldelsen af ovennævnte formål kan fonden er-

hverve fast ejendom. 

 

 

************************** 

 

Det foreslås, at følgende sammen med formålsbestemmelsen fremgår af hjemmesi-

den som udtryk for fondens uddelingspolitik og for at opfylde Lov om Erhvervsdri-

vende fondes bestemmelser herom: 

 

”Fonden har ikke et egentligt defineret uddelingsformål, men skal sikre driften af 

fondens virksomhed i henhold til formålet. Formålet er ikke prioriteret, hvilket bety-

der, at bestyrelsen er frit stillet i forhold til, hvilke områder, der ønskes fremmet.  

 

Fonden foretager derfor hvert år en prioritering af midler til en række projekter, 

fonden ønsker at fremme udviklingen af og som kan indeholdes i fondens formåls-

bestemmelse.  

Disse prioriteringer er en del af fondens uddelingspolitik. Hensættelserne hertil be-

skrives hvert år i fondens årsrapport.  

 

Fonden donerer ikke midler til enkeltpersoner og fonden kan ikke søges om midler. 

 

Uddelingspolitikken er vedtaget på bestyrelsesmødet den 28. april 2020. 

 
 

 


