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Realdania skaber livskvalitet 
gennem det byggede miljø 
til gavn for alle. Vi sætter 
fokus på det liv, der leves i 
og mellem husene. 

Kære medlem af Realdania
 
Realdania har eksisteret siden år 2000 og støtter projekter 
inden for det byggede miljø. Vi er en aktiv, filantropisk forening, 
som gør en forskel og løser opgaver, der ellers ikke ville blive 
løst. Frem til 2014 har vi igangsat og støttet omkring 2.700 små 
og store tiltag over hele landet og bidraget med 15 mia. kr. 
Vores forening har over 150.000 medlemmer. Og du er som 
medlem en meget vigtig del af vores medlems-demokrati.

Vi har lavet denne lille folder, fordi vi gerne vil fortælle vores 
medlemmer om det, vi laver. Du kan altid høre mere om vores 
filantropiske arbejde – også om de enkelte projekter tæt på  
dig og dit område – ved at tilmelde dig nyhedsbrevet Mit  
Realdania. Det kan du læse mere om bagest i denne folder. 

God fornøjelse!

Jesper Nygård
Adm. direktør

Superkilen, foto: BIG - Bjarke Ingels Group

Der er så meget, 
vi gerne vil fortælle
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LIVSKVALITET OG DET BYGGEDE MILJØ
Filantropi betyder ”kærlighed til mennesker,” og det er ikke  
tilfældigt, at vi bruger netop det ord om Realdanias arbejde.  
Vi støtter nemlig projekter, der skal give mennesker større  
livskvalitet og gøre en mærkbar forskel. ”Det byggede miljø”  
er kernen i vores arbejde, og vi arbejder på at bidrage til at 
bevare og udvikle det liv, der leves i og imellem husene.  
Det sker over hele landet og med det formål at skabe livskvalitet 
for os alle sammen. 

Vi støtter nybyggerier af for eksempel kulturinstitutioner, ho- 
s picer og bæredygtige landbrugsbygninger. Store byudviklings-
projekter, hvor omgivelserne får et nyt ansigt og indbyggerne 
nye muligheder, er også blandt vores projekter. Og vi er med til 
at videreudvikle de danske herregårdsmiljøer til brug for mere 
nutidige formål, ligesom vi som del af vores målsætning har et 
stærkt fokus på, hvordan vi tilpasser vores byggede miljø til 
fremtidens klimaforhold.  

VI VIL GØRE EN MÆRKBAR FORSKEL
Det er vigtigt for os, at projekterne gør en reel forskel. Når vi 
støtter eller igangsætter et projekt, skal det derfor have en 
bærende idé, som ikke kun kan gøre gavn her og nu, men  
også kan inspirere andre. Det gælder både for de små og de 
store tiltag. Erfaringerne fra Realdanias projekter skal brede sig 
som ringe i vandet, så de filantropiske aktiviteter får så stor en 
effekt som muligt, og andre kan lære af erfaringerne.

Hvad støtter vi? Kunstmuseet ARoS i Aarhus fik i 2011 et rekreativt himmelrum 

på taget. Regnbuen er skabt af kunstneren Olafur Eliasson og  

er både et kunstværk og en seværdighed. 

Foto: Ole Hein Pedersen

Den Blå Planet er Danmarks nye akvarium og samtidig  

Nordeuropas største og mest moderne, offentlige akvarium.  

Her kan man dykke ned i dybet og opleve vandets verden.

Foto: Leif Tuxen
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Realdanias formue er oprindelig penge, som gennem 150 år er 
blevet forvaltet af danske realkreditforeninger. Realdania blev 
født i år 2000, da foreningen Realdanmark solgte sine realkre-
dit- og bankaktiviteter til Danske Bank.

Lige før salget havde foreningen en formue på 10,5 mia. kr., 
som ifølge realkreditloven ikke kunne tilbagebetales til medlem-
merne, og det blev besluttet at oprette Realdania med det for-
mål at skabe livskvalitet gennem det byggede miljø. På den 
måde sikrede man, at også fremtidens generationer får gavn af 
pengene. 

Hvor kommer pengene fra?I Danmarks godt 600 herregårde ses  

noget af den fineste, ældre bygningskunst. 

Kampagnen ”Fremtidens Herregård” skal sikre  

de danske godsers fremtidige eksistens. 

Foto: Jørgen Jørgensen

Realdaniakampagnen ”Mulighedernes Land” 

sætter fokus på Danmarks yderområder.  

I Klitmøller er strandpromenaden blevet til  

et surferparadis til gavn for beboerne.

Foto: Leif Tuxen



8 9HVOR GODT KENDER DU REALDANIA? HVOR GODT KENDER DU REALDANIA?

Landskabsprojektet Kulturhavn Kronborg  

har revitaliseret området omkring havnen  

og slottet og gjort det historiske monument  

til en del af den moderne by. 

Foto: Arne Magnussen

Realdania er en forening. Det er medlemmerne, der ved  
geo grafiske og faglige valgmøder vælger repræsentantskabet. 
Repræsentantskabet vælger så bestyrelsen, der ansætter  
direktionen og udstikker de overordnede rammer for forening-
ens arbejde. Det er direktionen, som står for Realdanias daglige 
ledelse.

HVEM KAN BLIVE MEDLEM?
Alle, der ejer fast ejendom i Danmark, kan blive medlem  
af Realdania. 

VALGMØDER HVERT 4. ÅR
Der er valgmøder hvert 4. år i de 10 geografiske og 6 faglige 
områder, som Realdanias medlemmer er opdelt i. Som medlem 
får du automatisk at vide, når der er valgmøde i dit område. 

Læs eventuelt mere på www.realdania.dk/medlemmer 
– her kan du også se, hvad der kræves for at kunne stille op  
til repræsentantskabet.

Medlemmer og 
repræsentantskab

Jollmands Gård på Als er fra 1700-tallet 

og er blevet sat smukt i stand af lokale 

ildsjæle. Realdania støtter ildsjæle-

projekter til gavn for lokalsamfundene. 

Foto: Leif Tuxen
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Træd indenfor i Realdanias spændende projektverden og få 
mere ud af dit medlemskab med nyhedsbrevet Mit Realdania. 
Du vælger selv, hvilke projektområder du vil modtage nyheder 
om. Du får nyhederne direkte i din mailboks og kan vælge  
mellem ni interesseområder:

MIT OMRÅDE – belyser projekter i din del af landet.
BOLIGEN – sætter fokus på nytænkende boligbyggeri  
og giver gode råd og inspiration til boligejere.
BYEN – fortæller om byrummets muligheder for at skabe  
livskvalitet.
DET LEVENDE BYGGERI – fokuserer på nyskabende  
byggeri, der i form og formål viser vej til fremtiden.
LIV I GAMLE HUSE – giver dig historier om udvikling og  
bevaring af historiske bygninger.
SUNDHED OG FÆLLESSKAB – drejer sig om projekter,  
der giver livskvalitet til alle, både syge og raske.
MILJØ OG KLIMA – sætter fokus på bæredygtig  
og klimavenlig udvikling.
FORSTADEN – handler om nyt liv og nye muligheder
i forstæderne.
YDEROMRÅDERNE – formidler historier, der ser muligheder  
og ikke begrænsninger i yderområderne.

Tilmeld dig på www.mitrealdania.dk med dit Realdania- 
medlemsnummer og dit postnummer, og husk at krydse  
dine interesseområder af.

Mit Realdania

Hospice Djursland viser på en ny måde,  

hvordan de fysiske rammer kan spille sammen 

med hospicefunktionen og understøtte den 

menneskelige omsorg i en svær tid. 

Foto: C.F. Møller Arkitekter/Adam Mørk

Fuglsang Kunstmuseum samler kunst, fordybelse og  

natur oplevelser omkring det historiske gods Fuglsang og  

dets lange tradition som bindeled til dansk kulturliv. 

Foto: Tony Fretton Architects/Peter Cook



B
ysted

 

www.mitrealdania.dk

Oplev de mange Realdania-støttede pro-
jekter med vores app. Bliv inspireret af 
moderne arkitektur og levende bygnings-
arv, aktive byrum og historiske haver. 
Siden år 2000 har vi støttet projekter, der 
har fokus på at skabe livskvalitet gennem 
det byggede miljø, og du kan i app’en:
 
•    opleve arkitektur, byrum og bygningsarv 

i verdensklasse i  billeder og videoer

•    finde baggrundsinformation om flere 
hundrede projekter i hele landet

•    se Realdanias projekter i dit lokalområde
•    dele dine favoritprojekter med kollegaer 

og andre fagfolk
 
Projekterne er inddelt i kategorier. Det gør 
det nemt at finde frem til netop dem, som 
har din interesse. App’en viser dig, hvor i 
Danmark projekterne ligger, og rutevejled-
ningen gør det let at finde derhen.

Gå på opdagelse i det byggede 
miljø med din smartphone

Jarmers Plads 2

1551 København V

Tlf. 33 18 01 15

www.realdania.dk 


