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Valgmøde
Langebro i København har fået en lillesøster
– Lille Langebro – hvor fodgængere og cyklister
trygt og fredeligt kan krydse havnen. Broen
forbinder Vester Voldgade og området omkring
BLOX med Langebrogade på Amagersiden, og
den skal bidrage til den samlede udvikling af
Københavns Havn.
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Vi er til
for alle
Realdania er en filantropisk forening med omkring 170.000
medlemmer. Vi arbejder almennyttigt og almenvelgørende
ved at støtte projekter over hele landet, som samlet set
gavner alle i Danmark. De penge, vi deler ud til projekter,
kommer fra afkastet af vores investeringsformue.

Realdanias arbejdsfelt er det byggede miljø. Det er både
store byer, små byer og landsbyer. Det er byrum, parker, nye
bygninger og gamle bygninger, der skal bevares for eftertiden.
Og det er de mange aktiviteter og processer, der knytter sig til
det byggede miljø. Det er f.eks. byggeri, arkitektur, restaurering,
byudvikling og fysisk planlægning – på landet og i byen.
Vi ved, at de fysiske rammer har stor betydning for menneskers
liv. De har indflydelse på vores hverdagsliv, vores sundhed og
vores relationer til hinanden.
Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer, der på en række
forskellige områder påvirker menneskers liv positivt.
Vi tror på, at vi gør den største forskel i samarbejde med andre,
og derfor er partnerskaber en vigtig del af vores måde at
arbejde på.
Siden 2000 har Realdania støttet omkring 4.300 projekter med
mere end 20 mia. kr.
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Vi er en
forening
Realdania er en forening med medlemsdemokrati.
Det giver os et særligt ansvar og er samtidig et
stærkt fundament for vores arbejde.
Medlemsdemokratiet er en vigtig del af
Realdanias fundament og historie. Det
er Realdanias medlemmer, der vælger
medlemmerne af repræsentantskabet –
foreningens øverste myndighed. Der er
årlige valg til repræsentantskabet – hvert
fjerde år i den enkelte valggruppe. 60
medlemmer vælges på geografiske
valgmøder, og 42 vælges på faglige
valgmøder. Herudover vælger repræsentantskabet 7 medlemmer blandt
kandidater indstillet af en række særlige
interesseorganisationer, der er relevante
for Realdanias arbejdsfelt.

Medlemsdemokratiet
og møderne med vores
medlemmer er centralt
i Realdania. Det er en
vigtig del af vores
fundament og vores
historie.

Der vælges 109 medlemmer til
Realdanias repræsentantskab og
3 såkaldt sagkyndige bestyrelsesmedlemmer, der indtræder umiddelbart i
repræsentantskabet, hvis ikke de ved
valget er medlemmer heraf. Repræsentantskabet består derfor af op til 112
medlemmer. Repræsentantskabets
opgaver er bl.a. at godkende vedtægter
og årsregnskab samt vælge revision.

Michael Brockenhuus-Schack
Bestyrelsesformand i Realdania
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En ny stiforbindelse og
nye udsigtsplatforme
har skabt bedre
adgang til at opleve de
mange helleristninger
omkring Hammersholm
på Nordbornholm.

Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, som ansætter
direktionen. Repræsentantskabet skal kontrollere, at bestyrelse
og direktion lever op til lovgivningen og arbejder i overensstemmelse med Realdanias vedtægter og formål.
Realdania har omkring 170.000 medlemmer. Alle der ejer fast
ejendom i Danmark, kan gratis blive medlem. Det gælder også
juridiske personer, f.eks. virksomheder, almene boligorganisationer eller andelsboligforeninger, og de er repræsenteret af et
medlem af ledelsen eller en udpeget repræsentant. Kommuner
repræsenteres af borgmesteren eller en udpeget repræsentant.
Alle medlemmer kan følge med i Realdanias arbejde i nyhedsmailen og på foreningens valgmøder. Medlemmerne har desuden mulighed for at deltage i en række arrangementer og få
særlige rabatter og tilbud.
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Sammen
kan vi mere
Samarbejde er en central del af Realdanias måde at
arbejde filantropisk på. Vi tror på, at partnerskaber med
de rigtige aktører omkring et problem giver de bedste,
mest forankrede og mest effektfulde løsninger. Det
gælder både i små lokale projekter, i større indsatser og i
særlig grad, når vi bidrager til at løse nogle af samfundets
komplekse udfordringer.

Vores samarbejdspartnere er f.eks.
staten, kommunerne, fonde, foreninger,
det private erhvervsliv, forskere og lokale
frivillige ildsjæle. Vi mener, at det er en
vigtig rolle for en filantropisk forening
som os at kunne samle alle relevante
parter omkring de projekter, vi går ind i.
Vi ser det også som en vigtig opgave at
dele den viden og de erfaringer, vi opnår
gennem vores arbejde. Derfor er videndeling i både faglige miljøer og i bredere
kredse til f.eks. offentligheden og til vores
medlemmer en vigtig del af vores strategi.
Vi mener, at det er med til at skabe større
effekt af vores filantropiske indsats, fordi
den på den måde kan inspirere og være
til nytte for andre.
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Når løsninger og viden
spreder sig som ringe i
vandet, bliver effekten
større end den enkelte
indsats.

Jesper Nygård
Adm. direktør i Realdania

Valgmøde

Vi arbejder ambitiøst for at nå vores mål, og vi ønsker, at vores
samarbejdspartnere og omverdenen i øvrigt oplever os som
kompetente, troværdige, respektfulde og imødekommende.
I vores filantropiske arbejde ønsker vi at udvikle og forandre
gennem nytænkning, samarbejde og med den nødvendige
risikovillighed. Det er vigtigt for os, at vores indsats er forankret
i det hverdags- og arbejdsliv, hvor vi skaber værdi. Det sikrer
vi gennem netværk, samskabelse og gensidig inspiration med
de mange aktører over hele landet, som vi dagligt samarbejder
med.
Samfundsansvar
Som samlet forening ønsker Realdania at tage ansvar for en
god og bæredygtig udvikling i samfundet, og derfor arbejder
vi kontinuerligt og ambitiøst med at udvise samfundsansvar.
Det gælder i vores filantropiske arbejde, i vores investeringsvirksomhed og i vores virke i øvrigt. Hvis vi skal skabe en mere
bæredygtig verden, skal vi gøre det sammen, og vi skal alle tage
et ansvar.
Realdanias arbejde med samfundsansvar er inspireret af FN’s
17 Verdensmål og FN’s 10 Global Compact-principper, som vi
tiltrådte som civilsamfundsaktør i 2011. Principperne bygger på
internationalt anerkendte konventioner om bl.a. menneskerettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption.
Vi arbejder med samfundsansvar tæt på vores kerneaktiviteter,
fordi vi tror, at den samlede effekt på den måde bliver større.
Derfor forholder vi os til samfundsansvar i vores samlede virke
– både når vi arbejder filantropisk, når vi investerer, når vi er
bygherre og i vores daglige drift.

Den gamle industrihavn
i Aarhus er blevet
forvandlet til et centralt
samlingssted fyldt
med liv. Både indenfor
i Dokk1 og udenfor på
de omgivende pladser,
bl.a. den 12.000
kvadratmeter store
havneplads med både
hverdagsaktiviteter og
store begivenheder.
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Realdanias filantropistrategi 2018-2021

FilantropiFilantropistrategi
strategi
Vores filantropistrategi har som mål at skabe øget livskvalitet og forbedre rammerne for hverdagen i Danmark.
Vi ønsker at gøre en forskel over hele landet. Det kan være
med initiativer, der udspringer af en større satsning fra
vores side, eller større og mindre projekter, der udspringer
af et lokalt engagement.

De filantropiske uddelinger omfatter både
økonomisk støtte til små, lokale og ildsjælebårne projekter samt til markante, fysiske
demonstrationsprojekter og større initiativer,
som f.eks. en indsats i de udsatte boligområder. Endvidere dækker de filantropiske
uddelinger over brug af forskellige redskaber som analyser, kampagner, netværk,
forskning og formidling.
Fælles for alle vores filantropiske indsatser
er, at de skal understøtte filantropistrategien,
og der skal være en klar filantropisk opgave,
f.eks. en opgave, som markedet eller det
offentlige ikke selv løfter.
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Filantropistrategien bygger på tre overordnede begreber:
1. Filantropiske mål er seks samlede mål,
der udgør rammen for det filantropiske virke
og samler vores initiativer og projekter.
2. Initiativer består af en række forskellige
aktiviteter initieret af Realdania primært med
udgangspunkt i katalytisk filantropi, baseret
på problemanalyse og datagrundlag.
3. Projekter kan være ansøgningsdrevne
og/eller initieret af Realdania, typisk baseret
på klassisk eller strategisk filantropi.

Valgmøde
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Seks filantropiske mål sætter retningen
Den problemdrevne og dagsordensættende tilgang er fortsat udgangspunktet for
vores filantropiske arbejde. Vi arbejder med
et øget fokus på, at det byggede miljø er
Realdanias virkefelt, og at det filantropiske

virke skal bidrage til at forøge livskvaliteten.
Vores samfundsbidrag skal derfor være
målrettet og relevant i forhold til de udfordringer i Danmark, hvor det byggede miljø spiller
en væsentlig rolle for livskvaliteten.

Stedbundne potentialer
over hele landet

Bæredygtige
byer

Nye rammer
for fællesskaber

Bedre
boligmiljøer

En levende
bygningskultur

Sundt, effektivt
og bæredygtigt byggeri
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Brug dit
medlemskab
– og få viden, indsigt og oplevelser.
Husk at der følger masser af fordele og
gode oplevelser med dit medlemskab af
Realdania. Som medlem får du bl.a.:
• Mulighed for at deltage i unikke arrangementer, f.eks. særrundvisninger på
projekter, som vi har støttet
• Mulighed for at vinde bøger og billetter
til spændende arrangementer
• Rabat på entrébilletten hos udvalgte
museer og andre oplevelsessteder
• Magasinet BOLIUS direkte i din postkasse otte gange om året
• Indflydelse i vores forening – gør din
stemme gældende når der er valg til
repræsentantskabet
Herudover modtager du nyhedsmails
fyldt med viden og information om
vores arbejde og projekter, ligesom du
bliver orienteret om alle de spændende
arrangementer, vi inviterer til over hele
landet.
Hvis du ikke allerede modtager
nyhedsmailen, kan du tilmelde dig på
realdania.dk/nyhedsbrev
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Brug dit
medlemskab og
få masser
af særlige
oplevelser
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“Sammen kan
– Jesper Nygård, adm. direktør

Realdania
Jarmers Plads 2
1551 København V
realdania.dk
T 33 18 01 15
valg@realdania.dk
Realdania er en forening
CVR-nr. 55 54 22 28

Livskvalitet gennem
det byggede miljø
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vi noget, som
vi ikke kan
hver for sig
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