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Louis Petersens Legat

Legatets formål i henhold til legatets vedtægt:
§ 2.
Stk. 1.

Legatets formål er at yde støtte til de under stk. 2-4 nævnte formål, dog forudsat, at der
ikke herved afholdes udgifter, som ellers ville have påhvilet det offentlige.

Stk. 2.

Bistand til enlige kvinder med børn fortrinsvis til sikring af betryggende boligforhold samt
støtte til institutioner og foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd, idet bistanden fortrinsvis bør ydes til personer og institutioner i det Stor-Københavnske område.

Stk. 3.

Støtte til øjemed, hvorved det åndelige niveau søges højnet for detailhandlerstanden i København og provinsbyerne, herunder

Stk. 4.

a)

unge detailhandelsfolks ophold på godkendte folkehøjskoler i Danmark eller tilsvarende skoler eller institutioner i udlandet;

b)

gennemførelse af kulturelle arrangementer for unge, der uddanner sig til detailhandlen i tilknytning til undervisning på Købmandsskolen i København og andre
handelsskoler i Danmark, der i betydeligt omfang søges af detailhandelsfolk under
uddannelse;

c)

anden støtte til uddannelse af og udlandsrejser for unge med interesse for detailhandel.

Støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger, fortrinsvis
sådanne der kan have betydning for de under stk. 2 og 3 nævnte formål.

Louis Petersens Legat har som sine væsentligste formål, at yde tilskud til enligt stillede kvinder med
børn og tilskud til foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd herunder tilskud til børnehaver (§ 2, stk. 2), samt yde støtte til øjemed, hvorved det åndelige niveau søges fremmet for detailhandlerstanden i København og provinsbyerne, herunder ved gennemførelse af kulturelle arrangementer for dansk detailhandels unge (§ 2, stk. 3 a-c). Endelig yder legatet støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger (§ 2, stk. 4).
Uddelinger
Der uddeles fire gange i årets løb beløb, der efter fondens formål fordeles på følgende hovedkategorier:
Sociale formål
Bistand til enlige kvinder med børn til sikring af betryggende boligforhold samt støtte til institutioner og foranstaltninger, der tilsigter at betrygge børns velfærd, Legatets vedtægt § 2, stk. 2.
Kultur:
Støtte til øjemed, hvorved det åndlige niveau søges fremmet for detailhandlerstanden i København
og provinsbyerne, herunder ved gennemførelse af kulturelle arrangementer for dansk detailhandels
unge mv., Legatets vedtægt § 2, stk. 3 a-c.
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Kultur, videnskab og uddannelse:
Støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger, Legatets vedtægt § 2,
stk. 4
Støtte til det første led af formålsbestemmelsen ydes til forskellige private institutioner og til enkeltpersoner. Støtte til legatets andet hovedformål ydes til kulturelle arrangementer, der afholdes af
handelsskoler over hele landet, idet legatet har et løbende samarbejde med skolerne herom og deltager i tilrettelæggelse af de enkelte arrangementer. Støtte til de kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige formål, i henhold til Legatets vedtægter § 2, stk. 4, ydes fortrinsvis til sådanne
foranstaltninger, der kan have betydning for de under stk. 2 og 3 nævnte formål.
Det er bestyrelsens mål over en årrække at øge de årlige uddelinger til anslået DKK 10-12 millioner
pr. år dog afhængig af Legatets indkomst- og formueforhold. Det tilstræbes over en årrække, at beløbene anvendes nogenlunde ligeligt fordelt på de tre hovedformål, om end større eller mindre afvigelser vil forekomme.
Legatet har indgået et samarbejde om bistand til enlige kvinder med børn med Mødrehjælpen og
med Foreningen til støtte for Mødre og Børn, idet institutionerne bistår Legatet med at formidle ansøgninger fra værdigt trængende til Legatet.
Legatet støtter en række institutioner, såsom børnehaver, fritidshjem, omsorgshjem, klubber, mv.
Endvidere støtter Legatet en lang række sociale formål med tilknytning til børn og unge. Legatet
yder ikke løbende driftstilskud.
Støtte til højnelse af det åndelige niveau for detailhandlerstanden i København og provinsbyerne
ydes til handelsskoler i Danmark efter ansøgning. Legatet tilstræber årligt at besøge handelsskolerne samt tage kontakt til handelsskoler, der ikke har indsendt ansøgning. Det overordnede formål
med de af legatet finansierede kulturelle arrangementer på handelsskolerne er, at eleverne får andre
oplevelser end dem, de sædvanligvis opsøger i deres fritid, eller som skolerne kan tilbyde indenfor
den ordinære undervisning. Det tilstræbes, at arrangementerne spænder vidt fra foredragsvirksomhed om socio-kulturelle, politiske og økonomiske emner over musikalske begivenheder til teaterstykker samt at der opnås et samspil mellem igangværende undervisningsaktiviteter, aktuelle temaer i den offentlige debat og de specifikke arrangementer, hvortil Legatet yder støtte. Støtte til unge
detailhandelsfolks uddannelse og praktik i udlandet ydes i samarbejde med organisationen Praktik i
Udlandet (PIU), http://www.piu-sekretariatet.dk/, der koordinerer udsendelsen af elever til England og Tyskland på vegne af de fleste handelsskoler i Danmark. Legatet yder ikke støtte til studerende på de videregående uddannelser ved universiteter og højere læreanstalter.
Støtte til kulturelle, videnskabelige og uddannelsesmæssige foranstaltninger skal fortrinsvis have en
relation til børn og unge. Der ydes særlig støtte til større projekter, der anses for at have videregående og betydelig kulturel, videnskabelig eller uddannelsesmæssig værdi.
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Den 24. august 2015

_________________________
Henrik Høeg Müller

_______________________
Hans Jørgen Whitta-Jacobsen

_________________________
Michael Steen Jensen
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