Uddelinger Brd. Hartmanns Fond 2012

A16182
Ansøger: Inge Dybbro, Direktør, Kastrupgårdsamlingen, Kastrupvej 399, 2770 Kastrup.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til udstillingsprojekt om identitet i forskellige kulturkredse.
Konklusion: Et interessant og nytænkende udstillingsprojekt, der allerede har opnået støtte fra en række
andre fonde.
Bestyrelsen bevilgede 30.000 kr.

A17071
Ansøger: Marianne Blichfeldt Jørgensen, instruktør og underviser, Munin Teatret, c/o Bådteatret, Nyhavn
16 Z, 1051 København K. Ansøgt beløb: 40.000 kr.
Formål: Støtte til et teater- og kulturudvekslingsprojekt for unge uledsagede asylansøgere.
Konklusion: Det er vigtigt, at unge asylansøgere får mulighed for at deltage i forskellige kultur- og
fritidsaktiviteter, så de kan lære det danske samfund bedre at kende og få styrket deres selvværd.
Fonden har tidligere (i 2007) støttet Munin Teatret med projektet "Kultur som konfliktløsning gennem
teatret og det kreative rum" for elever i folkeskolen.
Bestyrelsen bevilgede 40.000 kr.

A16745
Ansøger: cand. scient. Inger Johanne Kærgaard, Peter Bangs Vej 119, 4. sal, 2000 Frederiksberg.
Ansøgt beløb: 158.170 kr.
Formål: Udstilling om verdens skove i Rundetårn.
Konklusion: Et spændende projekt på et sted, hvor mange mennesker kan forventes at komme. Ansøger
er tydeligvis en ildsjæl, og selv om der ikke står en institution bag projektet, fremtræder dette både
relevant og støtteværdigt.
Bestyrelsen bevilgede 80.000 kr. på betingelse af, at resten af beløbet fremskaffes.

A16514
Ansøger: Marianne Mikkelsen, formand, Foreningen Ma’a wa Zitouna, Gersonsvej 7, 2900 Hellerup.
Ansøgt beløb: 168.000 kr.
Formål: Plantning af 1000 oliventræer i Kasserine, Tunesien.

Konklusion: Et originalt og gennemtænkt projekt, der er oplagt støtteværdigt, ikke mindst i lyset af det
arabiske forår, hvis udspring (november 2010) ligger kun 30 km fra Kasserine.
Bestyrelsen bevilgede 84.000 kr.

A16188
Ansøger: Aase Margrethe Odfeldt, Formand, Thy Masterclass, Todbølvej 16, 7752 Snedsted.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Støtte til Thy Kammermusikfestival 2012.
Konklusion: Det er bemærkelsesværdigt, at et klassisk musikprojekt i en tyndt befolket udkant af landet
har kunnet udvikle sig fra en beskeden begyndelse i 1994 til de senere års festivaler, som har placeret
Thy på den internationale musikscene, og som har gjort det attraktivt for studerende fra verdens førende
konservatorier at søge om deltagelse. Fonden har tidligere (i 2007, 2009 og 2011) støttet festivalen, og
det foreslås, at støtten fortsættes med halvdelen af det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A16367
Ansøger: Sine Lomholt Thomsen, orkestermedlem, Lyngby-Taarbæk Symfoniorkester, Hesseløgade 4, st.
th., 2100 København Ø.
Ansøgt beløb: 67.111 kr.
Formål: Orkesterturné til Flensburg, maj 2012.
Konklusion: Fonden har tidligere støttet orkestrets turnéer (Finland 2006 og Holland 2009), og det
anbefales at fortsætte støtten på baggrund af orkestrets kvalitet og dets centrale position i fødekæden
for det danske musikliv.
Bestyrelsen bevilgede på 40.000 kr.

A16365
Ansøger: Carsten Wellnitz, vicebrandkaptajn, Rømø Havnebyvej 154, 6792 Rømø.
Ansøgt beløb: 75.000 kr.
Formål: Anskaffelse af nye branddragter.
Konklusion: Fondens har ofte støttet de sønderjyske brandværn, men den foreliggende ansøgning synes
for spinkelt begrundet til, at en bevilling kan anbefales.
Birgitte Hartmann indhenter flere oplysninger, men bestyrelsen er positiv for at give i bevilge 75.000 kr.
under forudsætning af, at oplysningerne er tilfredsstillende.

A14028
Ansøger: Karl Zilmer, Direktør, Stiftelsen Georg Stages Minde, A. H. Vedels Plads 18, 1439 København.
Ansøgt beløb: 131.500 kr.
Formål: Anskaffelse af undervisningsmateriale til skoleskibet Georg Stage.
Konklusion: Uddannelsen på skoleskibene Danmark og Georg Stage har haft stor betydning ikke blot for
kommende søfolk, men også for mange andre, der siden har valgt andet erhverv. En støtte med en del af
det ansøgte beløb forekommer velbegrundet.
Bestyrelsen bevilgede 45.000 kr.

A16255
Ansøger: Læge, Ph.d. studerende Lene Hee Christensen, professor, overlæge, dr.med. Niels Uldbjerg,
m.fl., Gynækologisk Obstetrisk Afdeling, Institut for Klinisk Medicin, Skejby Hospital, Århus.
Ansøgt beløb: 318.600 kr. til 150 EndoFlip katetre (à 2124 kr.).
Formål: Projektet, ”Nye metoder til undersøgelse af livmoderhalsens styrke”.
Konklusion: Veltilrettelagt projekt af dedikeret forskergruppe. Førsteansøger er ung, har allerede
publiceret flere artikler og får meget fine anbefalinger. Budget for projektet er ca. 1,5 mio. kr. og godt 1
mio. kr. haves. Flere andre fonde søges.
Fonden foreslås at støtte med et beløb svarende til fx 50 katetre (cirka beløb).
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A16141
Ansøger: Lægelig direktør/ vicedirektør, dr. med. Torben Mogensen, Direktionen, Hvidovre Hospital og
Helle Bach Ølgaard McNulty, farmaceutisk chef for Klinisk Farmaceutisk Service, Region Hovedstadens
Apotek.
Ansøgt beløb: 79.000 kr. til IT-udstyr (computere) og tilretning af et computerprogram ApoVision.
Budget 1.012.750 kr., mange fonde søges.
Formål: Projektet, ”Sikker medicinering med patienten i centrum”.
Konklusion: Der er tale om et meget stort praktisk problem indenfor sundhedssektoren, som trænger til
konstruktiv opmærksomhed. At ansøgningen udgår fra Hvidovre Hospitals direktion signalerer, at man
finder projektet meget vigtigt. Man kan med en vis ret mene, at sådanne kvalitetsorienterede projekter
burde håndteres over driften, men med stram sygehusøkonomi bliver projekter, som ikke har en
umiddelbar omsætning i en synlig driftsforbedring, ofte nedprioriterede. Specielt vil en grundig opfølgning
og evaluering, som kan lede til publikation af resultaterne ofte være omkostningskrævende.
Fonden foreslås at støtte med hele det ansøgte beløb, selvom der er række uklarheder i selve
ansøgningen.
Bestyrelsen bevilgede 79.000 kr.

A14907
Ansøger: Afdelingslæge Kristina Martha Renault og professor, overlæge, dr.med. Niels Jørgen Secher,
Gynækologisk Obstetrisk afd., Hvidovre Hospital. Der er en række andre vejledere og
samarbejdspartnere indenfor fødselssygdomme, diabetes, ernæring og genetik.
Ansøgt beløb: 305.389 kr. til fryser (-80 graders) og blodprøveanalyser. Haves godt 1,6 mio. kr., budget
ca. 2 mio. kr..
Formål: Projektet, ”Effekt af livsstilsintervention i form af diæt og motion for graviditets- og
fødselskomplikationer hos overvægtige gravide”.
Konklusion: Der er tale om et sort og interessant projekt, som er støtteværdigt. Fonden behandlede en
ansøgning ved mødet 28/11 2011, som er knyttet til dette ”moder-projekt” (A14854, Malchau Carlsen –
bevilget 50.000 kr. (?)), men der er god grund til også at diskutere støtte til dette projekt.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A17323
Ansøger: Ph.d.-studerende, cand.scient. Rikke Sick Andersen og forskningsgruppeleder, PhD,
cand.scient. Sine Reker Hadrup, Center for Cancer Immun Terapi (CCIT), Hæmatologisk afd. L, Herlev
Hospital.
Ansøgt beløb: 100.000 kr. til reagenser, antistoffer og vævsdyrkningsmedier.
Formål: Projektet, ”Identificering af nye T-celle epitoper i brystkræft vha. en ny high-throughput
metode”.
Konklusion: Fascinerende forskningsarbejde med klare langsigtede behandlingsperspektiver.
Førsteansøger har allerede publiceret flere arbejder indenfor sit felt.
Fonden har tidligere støttet CCIT’s arbejde. Fonden foreslås at støtte med et delbeløb.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A16352
Ansøger: Læge, klinisk assistent (Ph.d.-studerende) Sara Badre-Esfahani, professor, dr. med. overlæge
Niels Uldbjerg, overlæge, Ph.d. Olav Bjørn Petersen, Gynækologisk-Obstetrisk afdeling Y og overlæge,
dr.med. Henning Mølgard, Hjertemedicinsk Afd. B, Århus Universitetshospital, Skejby.
Ansøgt beløb: 322.399 kr.
Formål: Projektet, ”Heart Rate Variability [hjertefrekvensvariabilitet, HRV] til overvågning af truede
fostre”.

Konklusion: Spændende projekt. Budget ganske stort i forhold til Fondens rækkevidde på
enkeltprojekter. Alligevel foreslås støtte med apparatur-delbeløb i håb om at denne støtte kan virke som
en løftestang i forhold til andre ansøgninger.
Bestyrelsen bevilgede 54.133 kr. til apparatur.

A13809
Ansøger: Peter Kjeldsen, Docent, Undervisningschef, DTU Miljø, Danmarks Tekniske Universitet, Miljøvej,
2800 Kgs. Lyngby.
Ansøgt beløb: 67.000 kr.
Formål: Støtte til apparaturindkøb til projekter om drivhusgasemissioner fra affaldshåndteringsanlæg.
Konklusion: Fonden har tidligere (i 2005) støttet ansøger, der har stor erfaring på dette vigtige område.
En bevilling af det ansøgte beløb til apparaturanskaffelsen forekommer oplagt.
Bestyrelsen bevilgede 67.000 kr.

A15867
Ansøger: Qunxin She, Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Ole Maaløes Vej 5, 2200
København N.
Ansøgt beløb: 100.000 kr.
Formål: Anskaffelse af en Gene Pix microarray scanner til brug for forskningsgrupper ved Biologisk
Institut.
Bestyrelsen bevilgede på 100.000 kr.

A16387
Ansøger: Brian Keith Sorrell, Lektor, Bioscience, Aarhus Universitet, Ole Worms Alle 1, 8000 Aarhus.
Ansøgt beløb: 145.000 kr.
Formål: Anskaffelse af Imaging-PAM til måling af isalgers primærproduktion.
Konklusion: Ansøger er en produktiv forsker med stor international kontaktflade. Projektet fremtræder
relevant og støtteværdigt. Der er ikke søgt andre fonde, og det anbefales, at Fonden støtter
apparaturanskaffelsen med det fulde beløb.
Bestyrelsen bevilgede 145.000 kr.

A17428
ANSØGER: Christian L. Bardenfleth, Formand Scleroseforeningen, Mosedalvej 15, 2500 Valby.

ANSØGT BELØB: 595.000 kr.
FORMÅL: Modernisering og renovering af 44 handicaptilgængelige feriehuse i Dronningens Ferieby.
KONKLUSION: Fonden har tidligere støttet Scleroseforeningen med en lang række bevillinger. Specifikt til
Dronningens Ferieby er der givet følgende beløb: 1989: Opførelse, 50.000 kr. 1990: Opførelse 2. etape,
100.000 kr. 1999: Mødesal, 250.000 kr. 2005: Stole til spisesal, 106.000 kr. 2010: El-senge, 43.430 kr.
I betragtning af projektets høje ambitionsniveau og den omfattende støtte til renoveringen fra andre
fonde (hvoraf Villum Fonden og A.P. Møller-fonden hver har bevilget knap 9 mill. kr.) vil en bevilling af
det fulde beløb ikke være af afgørende betydning for renoveringen. Det foreslås at imødekomme
ansøgningen med en tredjedel af det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 200.000 kr.

A17793
ANSØGER: Hans-Jørgen Knudsen, Public Relations, Livslinien, Havnegade 53B, 1010 København K.
ANSØGT BELØB: 25.000 kr.
FORMÅL: Etablering af døgnåben selvmordsforebyggende rådgivning.
KONKLUSION: Livsliniens arbejde for de selvmordstruede er en beundringsværdig indsats, der fortjener
Fondens fulde opbakning.
Bestyrelsen bevigede 25.000 kr.

A17147
ANSØGER: Anne Mette Niebuhr, Projektleder, Dansk Flygtningehjælp, Borgergade 10, 3.sal, 1300
København K.
ANSØGT BELØB: 100.000 kr.
FORMÅL: Støtte til uddannelse af de fattigste i Vestdarfur, Sudan.
KONKLUSION: Fonden har i 2007 støttet Dansk Flygtningehjælps indsats for uddannelsen af de fattigste i
Darfur med en bevilling på 100.000 kr. En supplerende bevilling på halvdelen af det ansøgte beløb vil
være en vigtig hjælp til udnyttelse af de eksisterende klasseværelser.
Bestyrelsen bevigede 50.000 kr.

A18395
ANSØGER: Grethe Nissen, Daglig leder, KLO - Kultur og Litteratur Orientering for læsehandicappede,
Torvegade 1, 6600 Vejen.
ANSØGT BELØB: 35.000 kr.
KONKLUSION: KLO har tidligere modtaget støtte fra Fonden. I betragtning af den store frivillige
arbejdsindsats anbefales fornyet støtte. Forslag:

Bestyrelsen bevilgede 35.000 kr.

A18136
ANSØGER: Peter Rosenmeier, projektudvikler, Dansk Handicap Idræts-Forbund (DHIF), Idrættens Hus,
2605 Brøndby. Ansøgt beløb: 40.000 kr.
FORMÅL: Afholdelse af Adventurecamp 2012 for fysisk skadede soldater og deres pårørende.
KONKLUSION: Arbejdet for at forbedre de skadede soldaters forhold og fremtidsudsigter er en vigtig
samfundsopgave, som Fonden bør medvirke til. Fonden har tidligere støttet DHIF med bevillinger i 2000
og 2007 på henholdvis 50.000 kr. og 25.000 kr. til de handicappede idrætsudøvere ved De Paralympiske
Lege i Sydney og Beijing.
Bestyrelsen bevilgede 40.000 kr.

A18387
ANSØGER: Performer Ida Marie Tjalve, Svanekegaarden, Skippergade 9, 3740 Bornholm.
ANSØGT BELØB: 10.000 kr.
FORMÅL: Støtte til Den Røde Drage på Bornholm.
KONKLUSION: Et støtteværdigt børnekulturprojekt, der kan realiseres for et beskedent beløb.
Bestyrelsen bevilgede 10.000 kr.

A18352
ANSØGER: Lektor, cand. scient. Ph.d. Lars Aagaard, Institut for Biomedicin, Aarhus Universitet.
ANSØGT BELØB: 100.000 kr. til diverse reagenser, cellekulturer, udgifter til dyreforsøg (mus).
FORMÅL: Projektet, ”Antiprimir - stabil og selektiv inhibering af mikroRNAer”.
KONKLUSION: Grundforskning indenfor et interessant og kompliceret emne, som kan lede fra
basalforskning og videre til anvendt forskning med tilknytning til sygdomsforståelse.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A18117
ANSØGER: Læge, ph.d., postdoc Nadia Lander Landex, Hjertemedicinsk Afdeling B, Rigshospitalet og
lektor, overlæge, ph.d. Ulrik Dixen, Hjertemedicinsk Afdeling, Hvidovre Hospital.
ANSØGT BELØB: 349.798 kr. til en lang række blodprøveanalyser (copeptin, telomeraseaktivitet,
telomerlængde, fibrosemarkører, m.fl.).
FORMÅL: Projektet, ”Senescence i relation til udvikling af komplikationer ved atrieflimren”.

KONKLUSION: Atrieflimren er en meget hyppig rytmeforstyrrelse, som er forbundet med en betydelig
sygelighed. Der foregår i disse år en intensiv forskning indenfor området, bl.a. i takt med at
behandlingstilbuddene er blevet bedre. Overlæge Dixen er både kliniker og én af de meget aktive, yngre
forskere indenfor dette område. Skønt finansieringen langt fra er på plads, vurderes det som et projekt,
der bliver realiseret. Foreslår at Fonden støtter med et relevant delbeløb.
Bestyrelsen bevilgede 80.000 kr.

A18305
ANSØGER: Læge, PhD Ulrik Lausten-Thomsen, Børneafdelingen, Holbæk Centralsygehus. Projektet
udføres under vejledning af professor, overlæge, dr.med. Kjeld Schmiegelow, Børneonkologisk
laboratorium, Rigshospitalet.
ANSØGT BELØB: 60.000 kr. til analyseudgifter på navlesnorsblod.
FORMÅL: Projektet, ”Inflammatoriske markører i navlesnorsblod fra nyfødte”.
KONKLUSION: Projektet er en vigtig brik til at forstå årsagerne til utilstrækkelig moderkagefunktion
under graviditet. Ansøger har videnskabelig erfaring og professor Schmigelow er en af de meget dygtige
forskere indenfor for børnecancer. ”Apparaturansøgning”. Fonden kan støtte med hele det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 60.000 kr.

A18226
ANSØGER: Læge, ph.d. studerende Signe Modvig og professor, overlæge dr.med. Jette Frederiksen,
Neurologisk afdeling, Forskerparken, Glostrup hospital.
ANSØGT BELØB: 101.340 kr. til analyser (se nedenfor) samt til kompensation af raske kontrolpersoner
(60.000 kr.).
FORMÅL: Projektet, ”Biologiske markører ved synsnervebetændelse og multipel sclerose – vurdering af
klinisk betydning og prognostisk værdi”.
KONKLUSION: Multipel sclerose er en invaliderende sygdom og øjensygdommen opticus neurit et
alarmerende forvarsel. Fonden har tidligere støttet Jette Frederiksen med et projekt vedrørende opticus
neutitis. Første ansøger har publiceret flere artikler. Støtte med et delbeløb, idet en større del af det
ansøgte beløb går til økonomisk kompensation til kontrolpersoner.
Bestyrelsen bevilgede 41.340 kr.

A17336
ANSØGER: Cand. scient. (Nanomekanik), ph.d.-studerende René Brüggebusch Svensson, Institut for
Idrætsmedicin København, Bispebjerg Hospital og professor S. Peter Magnusson, University of North
Carolina Charlotte, Department of Kinesiology, Charlotte, N.C., USA.
ANSØGT BELØB: I alt 130.000 kr. til Atomic Force Mikroskop (100.000 kr.) og drift i to år (30.000 kr.).
FORMÅL: Projektet, ”Effekten af aldring på bindevævs nanomekaniske egenskaber”.

KONKLUSION: Medicinsk-biologisk anvendelse af nano-mekaniske principper, som kan medføre en større
forståelse for aldersrelaterede og sygdomsrelaterede forandringer i bindevæv. Fonden foreslås at støtte –
helt eller delvist – med midler til indkøb af mikroskopet.
På betingelse af at løn til Svensson er på plads i 2 år bevilges 130.000 kr.

A17590
ANSØGER: BA i Sygepleje, sygeplejerske Kristine Troelsen, Hjemmesygeplejen
Bygaden 2, 2630 Høje-Taastrup.
ANSØGT BELØB: 15.000 kr. til: ”Opholdsomkostninger aconto (Projects Abroad) - forsikring,
kontaktperson, logi”. Samlet budget 55.000 kr., haves 5.000 kr. til flybillet. En række andre fonde søges.
FORMÅL: Projektet, ”Hjælp mig med at vaccinere nogle af verdens fattigste børn”.
KONKLUSION: Ansøger er en ildsjæl, som kan gøre stor gavn for små midler. Undertegnede foreslår, at
såfremt Fonden finder ansøgningen støtteværdig, undersøges det om ansøger rent faktisk er rejst til
Nepal.
Bestyrelsen bevilgede 15.000 kr. under forudsætning af, at der er sikkerhed for, at projektet bliver
gennemført.

A16725
ANSØGER: Peter Brodersen, Lektor, Biologisk Institut, Københavns Universitet, Ole Måløes Vej 5, 2200
København N.
ANSØGT BELØB: 200.000 kr.
FORMÅL: Strukturbestemmelse af den centrale genetiske silencer, Argonaute.
KONKLUSION: Projektet er et anderledes forsøg på at belyse et vigtigt problem. Om blomkål vil kunne
give svaret, vides ikke, men ansøger og hans samarbejdspartnere synes at være i en god position til at
afklare dette.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A17831
ANSØGER: Mari-Anne Newman, Lektor, Institut for Plantebiologi og Bioteknologi, Science, Københavns
Universitet, Thorvaldsensvej 40, 1871 Frederiksberg.
ANSØGT BELØB: 239.000 kr.
FORMÅL: Undersøgelser af planters medfødte immunitet.
KONKLUSION: Der er tale om anskaffelse af et ’general purpose’ instrument, som vil kunne komme en
række forskningsprojekter til gode. Ansøger er en produktiv forsker med stor erfaring på området. En
bevilling på halvdelen af det ansøgte beløb foreslås.
Bestyrelsen bevilgede 120.000 kr.

A17393
ANSØGER: Mikkel Vestergaard Olesen, Akademisk medarbejder, Forskningslaboratorium for Stereologi og
Neurovidenskab, Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23, 2400 København NV.
ANSØGT BELØB: 71.049 kr.
FORMÅL: Elektrochokbehandling af depression.
KONKLUSION: Det planlagte toårige samarbejde mellem de to institutioner giver en interessant mulighed
for at belyse virkningen af elektrochok. Det bemærkes dog, at lønudgifter på knap en million kroner
samtidig søges fra andre fonde. En imødekommelse af den foreliggende ansøgning må derfor forudsætte,
at disse ansøgninger har resulteret i den nødvendige lønsum for toårsperioden.
Bestyrelsen bevilgede 71.049 kr. under forudsætning af, at løn i 2 år på knap 1 mio. kr. bevilges fra
anden side.

A17327
ANSØGER: Birte Vester, Lektor, Institut for Biokemi og Molekylær Biologi, Syddansk Universitet,
Campusvej 55, 5230 Odense M.
ANSØGT BELØB: 80.000 kr.
FORMÅL: Undersøgelser af om mutationer giver antibiotikaresistens i stafylokokker.
KONKLUSION: Ansøger er en kompetent forsker med betydelig erfaring på området. Hun har siden 2000
modtaget en række store bevillinger, hvoraf den seneste netop er udløbet. Ansøgningen vedrører derfor
driftsmidler, så hendes forskningsprogram kan fortsættes indtil yderligere bevillinger opnås. I betragtning
af den samfundsmæssige betydning af antibiotikaresistens forekommer en bevilling af det ansøgte,
relativt beskedne beløb oplagt.
Bestyrelsen bevilgede 80.000 kr.

A18840
ANSØGER: Søren Chr. Freese, Projektmedarbejder, Organisationen Nordhøj, Niels Bohrs Vej 6, 6000
Kolding.
FORMÅL: Uddannelse og beskæftigelse for personer med udviklingshæmning.
ANSØGT BELØB: 267.551 kr.
KONKLUSION: Et støtteværdigt og perspektivrigt projekt, der sigter på at få udviklingshæmmede ind på
arbejdsmarkedet. Organisationen Nordhøj har betydelig erfaring på området og en solid opbakning fra
virksomheder og offentlige myndigheder. Det samlede budget er på lidt over 2 mill. kr., hvorfor flere
fonde (blandt andre Elsass Fonden) ansøges.
Bestyrelsen bevilgede 120.000 kr.

A18580
ANSØGER: Politiets Ungdoms Klub ved Johan Strøm, kontorfuldmægtig, Politiets Ungdoms Klub,
Puggaardsgade 2, 3., 1573 København V.
ANSØGT BELØB: 25.000 kr.
FORMÅL: Kriminalpræventivt arbejde blandt børn og unge sammen med politifolk i deres fritid.
KONKLUSION: Fonden har støttet Politiets Ungdoms Klub igennem mange år, og det foreslås at fortsætte
støtten til dette vigtige arbejde.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A18619
ANSØGER: Uffe Most, Musikskoleleder, Odense Musikskole/MGK Fyn, 5000 Odense C.
ANSØGT BELØB: 100.000 kr.
FORMÅL: Carl Nielsen Masterclass Assens 2012.
KONKLUSION: Afholdelsen af Carl Nielsen Master Class 2012 fortjener i høj grad støtte med dets fokus på
sjældne klassiske instrumenter og det brede samarbejde i regionen. En bevilling på halvdelen af det
ansøgte beløb vil være en god hjælp til projektet.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A19066
ANSØGER: Orla Pedersen, Kontaktperson, Nexø Kristne Skatecenter, Kystvej 2, 3730 Nexø.
ANSØGT BELØB: 55.000 kr.
FORMÅL: Etablering af et Legeland i Nexø Skatecenter.
KONKLUSION: Et interessant og støtteværdigt projekt med et klart socialt sigte. Det kunne overvejes at
undlade støtte til afholdelse af lønudgifterne.
Bestyrelsen bevilgede 55.000 kr.

A18705
ANSØGER: Dina Reece, Formand, Foreningen Børnelejren på Langeland, Jyllingevej 59, kld, 2720
Vanløse.
ANSØGT BELØB: 100.000 kr.
FORMÅL: Afholdelse af bondegårdsferie på Langeland for dårligt stillede børn.

KONKLUSION: Fonden har tidligere (i 2011) bevilget 50.000 kr. til dette vigtige formål, og det foreslås at
fortsætte denne støtte, ikke mindst på baggrund af den store frivillige indsats bag projektet.
Bestyrelsen bevilgede på 50.000 kr.

A18602
ANSØGER: Lars Roskam-Hemmingsen, Fundraiser, PTU, Fjeldhammervej 8, 2610 Rødovre.
ANSØGT BELØB: 124.400 kr.
FORMÅL: Indkøb af fire el-hvilestole.
KONKLUSION: Ombygningen af foreningens rehabilitetscenter har modtaget betydelig statsstøtte (28
mill. kr.) og fondsstøtte (4 mill. kr fra Villum Fonden), og en række fonde søges nu om støtte til
anskaffelse af forskelligt inventar. Det foreslås, at Fonden imødekommer ansøgningen med et beløb
svarende til anskaffelse af to hvilestole.
Bestyrelsen bevilgede 62.200 kr.

A16104
ANSØGER: Læge, PhD-studerende Maren Johanne Heilskov Rytter, professor, dr.med. Henrik Friis og
professor, dr.med. Kim Fleischer Michaelsen*, Institut for Human Ernæring, afdeling for International
Ernæring og Børneernæring, Københavns Universitet, Frederiksberg
*: Pædiatrisk Ernæringsenhed, Rigshospitalet.
ANSØGT BELØB: 100.000 kr. til diverse udstyr til blodprøvetagninger (glas, sommerfugle, handsker,
sprit, emla-creme mm) (35.000 kr.), ”minus-80-graders-fryser” (30.000 kr.), centrifuge (35.000 kr.)
samt Hemocue apparat til bestemmelse af hæmoglobin (blodprocent) (5.000 kr.). Samlet budget er 1,1
mio. kr., 950.000 kr. haves, 50.000 kr. søges andetsteds.
FORMÅL: Projektet, ”Re-feeding of severely acute malnourished children at Mwanamugimu Nutrition Unit,
Mulago Hospital, Uganda”.

KONKLUSION: Interessant forskningsprojekt vedrørende underernæring. Relevansen af studiet er
åbenbar. Projektgruppen består af erfarne personer. Førsteansøger (Rytter) får meget fine anbefalinger
og har en nylig publikation i British Medical Journal.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A18809
ANSØGER: Læge, Ph.D. Torjus Skajaa, Perinataleenhed, Afd A. Skejby (børneafd), Skejby Sygehus,
Århus.
ANSØGT BELØB: 167.200 kr. til apparatur, Nervus Neuro Monitor (Cephalon) til kontinuerlig
elektroencephalografi (EEG). Der er ansøgt mange fonde.

FORMÅL: Projektet, ”Neuronal rescue and biomarkers of brain injury after ischemia in newborns”.
KONKLUSION: Hjerneskader hos nyfødte er ofte særdeles alvorlige og tragiske. Denne enkle metode til at
gøre hjernen bedre rustet til at modstå skader som følge af iltmangel er meget interessant. Ansøger er
ung, har publiceret flere arbejder og modtaget betydelig støtte fra flere fonde i forbindelse med sine
tidligere projekter.
Det foreslås at støtte med halvdelen af beløbet.
Bestyrelsen bevilgede 80.000 kr.

A19346
ANSØGER: Cand.scient, Ph.D. Christian Ansgar Hundahl, Institut for Neurovidenskab og Farmakologi,
Københavns Univsersitet. Projektet foregår i samarbejde med the Protemomics Core Facility, University of
Taru, Estonia.
ANSØGT BELØB: 121.400 kr. til micro-array studier (16 gen-chips à 3400 kr. (=54.400 kr)) og reagenser
i forbindelse med proteomics.
FORMÅL: Projektet, ”Identifikation af hypotermi signalveje: Kortlægning af hypotermiske transcriptom og
proteom”.
KONKLUSION: Det drejer sig om en meget væsentlig behandlingsform med henblik på at reducere
skadevirkningerne af iltmangel. Yngre og relativt erfaren forsker med interessant samarbejdsrelation. Der
foreslås støtte med ca. halvdelen af beløbet.
Bestyrelsen bevilgede 60.000 kr.

A19634
ANSØGER: Læge, PhD-studerende Nicolaj Christopher Hansson og professor, overlæge, dr.med. Hans
Erik Bøtker, Hjertemedicinsk Afd. B, Aarhus Universitetshospital, Skejby.
ANSØGT BELØB: 30.000 kr. til arbejdsstation (PC) og program til analyse. Projektet støttes (lønudgifter)
af Århus Universitet og Hjerteforeningen.
FORMÅL: Projektet, ”Hjerte-computertomografi til bestemmelse af optimal proteseklap-størrelse ved
kateterbaseret aortaklapsubstitution”.
KONKLUSION: Projektet omhandler et ”hot” emne indenfor behandling af hjertesygdomme, måske
kommer TAVI til helt at erstatte den kirurgiske klap-operation. Ansøger får meget varme anbefalinger af
sin vejleder (Bøtker). Fonden foreslås at støtte med hele beløbet.
Bestyrelsen bevilgede 30.000 kr.

A18422
ANSØGER: Læge, Sacha Sølbeck, klinikchef, dr.med. Morten Bagge Hansen og professor, overlæge,
dr.med. Pär I. Johansson, Klinisk Immunologisk afd. Og Blodbanken, Transfusionsmedicinsk Enhed,
Rigshospitalet.

ANSØGT BELØB: 150.000 kr. til reagenser.
FORMÅL: Projektet, ”Identificering af målemetoder til monitorering af blødningsrisiko hos patienter i
behandling med orale antikoagulantia”.
KONKLUSION: Blodfortyndende behandling er et tveægget sværd, som ganske vist nedsætter risiko for
blodprop men på bekostning af en blødningsrisiko. Flere nye lægemidler markedsføres i disse år, hvor det
er uafklaret hvordan man rutinemæssigt skal håndtere blødningssituationer mht. monitorering og
behandling med modgift (antidot). Dette projekt går ind i problemet vedrørende monitorering. Støtte
med et delbeløb foreslås.
Bestyrelsen bevilgede 50.000 kr.

A19065
ANSØGER: Lektor, dr.scient. Ian Henry Lambert, Biologisk Institut, Københavns Universitet.
ANSØGT BELØB: 60.000 kr. (= samlet budget) til diverse specificerede laboratorie-utensilier (enzymer,
oprensningskits, ekstraktionskits, celledyrkning m.fl.).
FORMÅL: Projektet, ”Platin-baserede anticancer lægemidler – hvordan undgår vi resistens?”.
KONKLUSION: Projektet er interessant og den kliniske problemstilling er væsentlig. Ansøger er rutineret
forsker indenfor cellebiologi. Ansøger fik bevilget 40.000 kr. til projektet A1184. Da projektet imidlertid
måtte indstilles søgte ansøger om tilladelse til at midlerne kunne overføres til dette projekt. Fonden
afslog og anbefalede en ny ansøgning, som hermed behandles. Undertegnede finder projektet
støtteværdigt men forløbet har bidraget til at den medtages til aktuelle møde.
Bestyrelsen bevilgede 60.000 kr. - heraf er de 40.000 kr. tidligere bevilget.

A18185
ANSØGER: Martin Bremholm, Adjunkt, Kemisk Institut, Aarhus Universitet, Langelandsgade 140, 8000
Aarhus C.
ANSØGT BELØB: 188.000 kr.
FORMÅL: Indkøb af stempelpresse-modul til højtrykssyntese af nye materialer.
KONKLUSION: Ansøger er en produktiv og lovende ung forsker. Syntese af nye materialer ved høje tryk
har store anvendelsesmæssige perspektiver. En støtte til dette forskningsområde er en oplagt opgave for
Fonden.
Bestyrelsen bevilgede 188.000 kr.

A18691
ANSØGER: Louise Bundgaard, Ph.d.studerende, Institut for Produktionsdyr og Heste, KU-SUND,
Højbakkegård Alle 5, 2630 Taastrup.
ANSØGT BELØB: 180.000 kr.

FORMÅL: Undersøgelser af sårheling hos heste.
KONKLUSION: Det foreliggende projekt udføres i et tæt samarbejde mellem dyrlægerne Louise
Bundgaard og hendes medansøger, Mette Aamand Sørensen, der begge har påbegyndt ph.d.-studiet i
november 2010. Projektet, der også har interesse for den humane forskning, mangler imidlertid
driftsmidler (indkøb af peptider og reagenser mv. samt instrumenttid). En bevilling på halvdelen af det
ansøgte beløb forekommer rimelig.
Bestyrelsen bevilgede 90.000 kr.

A18527
ANSØGER: Olwen Megan Grace, Marie Curie Fellow (forskningsadjunkt/postdoc), Statens Naturhistoriske
Museum, Københavns Universitet, Sølvgade 83, Opg. S, 1307 København K.
ANSØGT BELØB: 129.200 kr.
FORMÅL: En moderne klassifikation af Aloe-slægten.
KONKLUSION: Et interessant og støtteværdigt projekt, der i indeværende fase har behov for midler til at
foretage DNA-sekventering af flere Aloe-arter. Ansøger har etableret et stort netværk af udenlandske
samarbejdspartnere og gennem dem fået adgang til et materiale, der omfatter betydeligt flere Aloe-arter
end oprindeligt planlagt.
Bestyrelsen bevilgede 129.200 kr.
A20799
Ansøger: Knud Emborg Ebbesen, Næstformand, DAOS, Slangerupgade 21, 1.th., 2200 København N.
Ansøgt beløb: 11.000 kr.
Formål: Børneorkestertilbud på Dansk Amatør Orkester Samvirke’s årlige sommerstævne på Askov
Højskole i 2013.
Konklusion: Børneorkestret på Askov er blevet et vigtigt led i fødekæden til den klassiske musiks
udøvere, og interessen for det er vokset støt i løbet af den flerårige periode, Fonden har støttet det. Det
foreslås at fortsætte støtten på det hidtidige niveau.
Bestyrelsen bevilgede 11.000 kr.

A20022
Ansøger: Frigga Ingegard Hansen, pensioneret sygeplejerske, Duevej 30, 2600 Glostrup.
Ansøgt beløb: 25.000 kr.
Formål: Støtte til gadebørnsprojekt i Kenya.
Konklusion: Ansøger er tydeligvis en ildsjæl med stor erfaring i hjælpearbejde, og ideen om at
rehabilitere børn i eget miljø og sætte dem i gang med uddannelse forekommer rigtig.
Bestyrelsen bevilgede 25.000 kr.

A20245
Ansøger: Kaare Hvass Knudsen, politiassistent, Københavns Politi, Færdselsafdelingen - Operativ sektion,
Gammel Køge Landevej 1, 2500 Valby.
Ansøgt beløb: 20.000 kr.
Formål: Humanitær hjælp til voksne spastikeres rejse til den græske ø Kreta.
Konklusion: Fonden har siden 2009 støttet projektet med en årlig bevilling på 20.000 kr. I betragtning af
det store frivillige arbejde, der er repræsenteret ved rejsefonden, og formandens mangeårige erfaring
foreslås det også i 2013 at støtte projektet med det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 20.000 kr.

A20837
Ansøger: stud. med. Johanne Lynne, formand, SUNDdag, IMCC (International Medical Cooperation
Committee), Ole Worms Allé 3, Medicinerhuset bygn. 1161, 8000 Aarhus C.
Ansøgt beløb: 37.000 kr.
Formål: SUNDdag i Aarhus.
Bestyrelsen bevilgede 37.000 kr.

A21123
Ansøger: Kevin Kris Warnakula Olesen, stud.med., IMCC, Ole Worms Allé, bygning 161, 8000 Århus C.
Ansøgt beløb: 12.935 kr.
Formål: Førstehjælp For Folkeskolen (FFF).
Konklusion: Projektet fremtræder velmotiveret og støtteværdigt, ikke mindst i betragtning af det
betydelige frivillige arbejde, der indgår i den planlagte undervisning.
Bestyrelsen bevilgede 12.935 kr.

A20490
Ansøger: Mille Schiermacher, Projektleder, Det Grønlandske Hus, Løvstræde 6, 1152 K.
Ansøgt beløb: 150.000 kr.
Formål: Det Moderne Grønland - et undervisningsmateriale til børn i den danske grundskole.
Konklusion: Større viden om Grønland og grønlændernes aktuelle vilkår er i høj grad ønskelig. Projektets
samlede budget er på 1.243.750 kr., hvorfor en lang række fonde søges. Det ansøgte beløb ønskes
anvendt til udarbejdelse af indhold, men er ikke nøjere specificeret.

Bestyrelsen bevilgede 150.000 kr.

A16365
Ansøger: Carsten Wellnitz, vicebrandkaptajn, Rømø Havnebyvej 154, 6792 Rømø.
Ansøgt beløb: 75.000 kr.
Formål: Anskaffelse af nye branddragter.
Konklusion: Fonden har ofte støttet de sønderjyske brandværn. Den foreliggende ansøgning med de
supplerende oplysninger synes at være tilstrækkelig baggrund for, at en bevilling kan anbefales.
Bestyrelsen bevilgede 75.000 kr.

A31131
ANSØGER: Læge, klinisk assistent, Søren Bache Larsen og overlæge, dr. med. Kirsten Møller,
Neuroanæstesiologisk Klinik, Rigshospitalet (RH). En række øvrige samarbejdspartnere fra
Neuroanæstesiologisk afd., Neurokirurgisk afd. og Klinisk Biokemisk afd., alle RH, deltager.
ANSØGT BELØB: 109.408 kr. til mikroRNA analyser.
FORMÅL: Projektet, ”MikroRNA diagnostik hos patienter med aneurysmal subarachnoidalblødning”.
KONKLUSION: Meget interessant projekt med sigte på at opnå en dybere forståelse af komplikationerne
til subarachnoidealblødning. Ansøgernes afdeling er center for behandling af denne tilstand.
Førsteansøger får fine anbefalinger. Der foreslås støtte med det fulde beløb.
Bestyrelsen bevilgede 109.408 kr.

A19372
ANSØGER: Professor, dr. med. Bente Finsen og cand. scient (biomedicin), PhD, Christina Fenger, Afdeling
for Neurobiologisk Forskning, Institut for Molekylær Medicin, Syddansk Universitet, Odense.
ANSØGT BELØB: 200.000 kr. til antistoffer og reagenser (udførligt specificeret). Der er opnået støtte fra
flere fonde.
FORMÅL: Projektet, ”Betydningen af Nkx2.2 for dannelsen af myelin i centralnervesystemet”.
Bestyrelsen bevilgede 100.000 kr.

A20899
ANSØGER: Læge, PhD-studerende Chalotte Willemann Stecher og afdelingslæge, PhD Peter Leutscher,
Infektionsmedicinsk afd., Skejby Sygehus, Århus.
ANSØGT BELØB: 48.000 kr. til to generatorer (16.000), to mikroskoper (10.000), telefoner (2000),
lamper (2000), tre N2 cryo-containers (18000), plus transport.

FORMÅL: Projektet, ”Changes in HIV-RNA in vaginal lavage and semen in patients coinfected with
urogenital schistosomiasis. GENSHIV project”.
KONKLUSION: En undersøgelse som kan få afgørende konsekvenser for behandlingsstrategien af en
potentiel meget stor befolkningsgruppe. Et af de projekter, hvor man synes, man får meget for pengene.
Ansøgers samarbejdsgruppe har stor erfaring i medicinske projekter i 3.-verdens lande. Århus Universitet
godkendte bevilling til et tre-årigt PhD-projekt for første-ansøger (CWS) med kommentaren: ”Et
spændende og veltilrettelagt projekt, hvor et evt. positivt fund vil få store implikationer for en stor
befolkningsgruppe”.
Fonden foreslås at støtte med hele beløbet.
Bestyrelsen bevilgede 48.000 kr.

A19759
Ansøger: Robert Fenton, Professor of Molecular Cell Biology, Dept. Biomedicine, Aarhus University, 1233
Wilhelm Meyers Alle, 8000 Aarhus.
Ansøgt beløb: 150.000 kr.
Formål: Massespektroskopiske undersøgelser af vekselvirkning mellem proteiner.
Konklusion: Der er tale om et stort anlagt forskningsprojekt, der tænkes afsluttet ved udgangen af 2015.
Projektet vedrører centrale spørgsmål i cellebiologien og har allerede opnået betydelig støtte. Det
foreslås, at ansøgningen imødekommes med det ansøgte beløb.
Bestyrelsen bevilgede 150.000 kr.

A19297
Ansøger: Heidi Kaastrup Müller, Post doc Center for Psykiatrisk Forskning, Institut for klinisk medicin,
Aarhus Universitetshospital, Skovagervej 2, 8240 Risskov.
Ansøgt beløb: 50.000 kr.
Formål: Molekylærbiologisk karakterisering af mekanismen bag den hurtige antidepressive effekt af
ketamin.
Konklusion: Fonden har to gange tidligere (i 2008 og 2010) støttet ansøger med 50.000 kr. til andre,
beslægtede formål. På baggrund af dette og en varm anbefaling fra centrets leder foreslås det at
imødekomme ansøgningen.
Bestyrelsen bevilgede på 50.000 kr.

A18861
Ansøger: Kasper Reck, Post doc, DTU Nanotech, Danmarks Tekniske Universitet, Ørsteds Plads, bygn.
344, 2800 Kgs. Lyngby.
Ansøgt beløb: 94.000 kr.

Formål: Anskaffelse af et spektrometer til måling på mikromekaniske optiske sensorer.
Konklusion: Energieffektivisering er af voksende betydning for en lang række industrielle systemer som
pumper, vindmøller og forbrændingsmotorer. I den sammenhæng vokser behovet for sensorer, der kan
give information om systemets tidligere og nuværende tilstand. Det foreliggende projekt, der i vidt
omfang er baseret på teknologi udviklet i Danmark, fremtræder som et lovende bidrag til dette vigtige
område.
Bestyrelsen bevilgede 94.000 kr.

