Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsens Almene Fond

Invitation

BHJ-Fondens Årsdag 2017

Fredag den 3. februar kl. 10.30 - 12.30
Det store auditorium, Alsion, Sønderborg
Progr am 2017
Med årsdagen ønsker BHJ-Fonden
at markere de lidt større donationer og offentliggøre årets vindere af Fondens priser.
Kl. 10.30 Velkomst
Kl. 10.35	Uddeling af priser og
donationer til SDU,
Sønderborg.
Kl. 11.15	Tale ved repræsentant fra
Syddansk Universitet.
Kl. 11.20	Orientering om øvrige
modtagere af donationer.
	Herunder ”Den Kongelige
Køkkenhave i Gråsten”.
Kl. 11.30	Duo Modus, vil i tale og
med musik, forklare om
musikkens muligheder i
undervisningen.
Kl. 11.45 	Let traktement i forhallen.
Vi håber, du kan afse et par timer
til at være med

Fondens største donation i 2017 går
igen til Syddansk Universitet, Sønderborg. I et samarbejde med universitetet udmønter den sig i en række
priser til studerende, undervisere og
forskere. Donationen omfatter:
• Priser for bedste hovedopgave
(kr. 170.000 uddeles i juni)
• Scholarships til internationale
studerende til studier ved SDU.
(kr. 300.000 uddeles i marts /
november)
• Scholarships til danske studerende
til studier i udlandet (kr. 120.000
uddeles i maj)
• Årets bedste undervisere på
3 fakulteter (3 x kr. 20.000).
• BHJ-Fondens forskerpris 2017.
(kr. 50.000).
Modtagere af de 2 sidstnævnte
priser offentliggøres på Årsdagen.

På Fondens vegne
Peder Damgaard
Formand.

• Uddeling af kr. 473.000 i Ad-hoc
støtteprogrammet.
TILMELDING
senest den 30. januar på
tlf. 65 50 10 35 eller lehp@sdu.dk

Blandt øvrige modtagere fra Fonden kan
nævnes:
- Iværksætter priser via Fondens medlemsskab af URS kr. 125.000
- SønderjyskE, Elitesportssamarbejdet,
kr. 50.000.
- Kultur i Syd, kr. 50.000.
- Duo Modus (over 3 år) kr. 100.000.
- Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot
(digital interaktiv slotsmodel) kr. 50.000
- Bov idrætsforening, fodbold afdeling,
tilskud til bane, kr. 100.000
- Sønderjyllands symfoniorkester,
kr. 100.000
- Frelsens Hær, julehjælp, kr. 40.000
- Bov Lokalråd, Kollund gruppen til infostandere m.v., kr. 30.000
- Sønderborg iværksætterservice,
AV-udstyr, kr. 30.000
- Foreningshus Holbøl til musikanlæg,
kr. 30.000
- Sønderborg skaterhal, kr. 25.000
- Tinglev Forum, udendørs operakoncert,
kr. 25.000
- Tandsundhed uden grænser, kr. 25.000
- Specialklasse fra Sisimiut på
Grønland, kr. 25.000
- Børns Voksenvenner, Aabenraa,
kr. 25.000

Kort om BHJ-Fonden
Stiftet i 1983 som en erhvervsdrivende fond - BHJ Gruppens Fond - hvor formålet var at understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S.
Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere – Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen - omdannede
fonden til en almen fond, der støtter humanitære, kulturelle og almene formål.

