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Formål
Fondens formål er at forvalte fondens formue og med respekt af fundatsens bestemmelser anvende fondens
overskud efter konsolideringshenlæggelser til gavn for den danske arkitekt- og advokatstand.
Fonden har i 2011 uddelt 17,8 mio. kr. til fundatsens formål og af årets overskud overført 16 mio. kr. til
senere uddeling.
En betydelig del af legaterne er uddelt til studierejser og forskningsprojekter.
I 2011 fik arkitekt Bjarke Ingels fondens hæderspris for hans uforfærdede og overraskende måde at tænke det
at bygge og bo.
Fondens hæderspris for advokater blev tildelt advokat Jens Paulsen for hans særlige indsats indenfor formidling
af ansættelses- og insolvensret.
Herudover har fonden igennem sine uddelinger støttet en bred vifte af opgaver indenfor de to formål.
Advokatformålet har bl.a. fået støtte til:
Projektet "Fremtidsscenarier og deres konsekvenser for advokatfirmaer", deltagelse i processpillet "The Elsa
Moot Court Competition on WTO Law", oplysningskampagne om muligheden for erstatning via gruppesøgsmål i forbindelse med implementering af digital tinglysning, bogen "Familieøkonomien - samlevendes
forhold, ægtefællers retsforhold, retspolitik", konference om lovgivning og retspraksis i middelalderen,
undersøgelse af effektiviteten af domstolskontrollen, bog om Sø- og Handelsretten i.f.m. dennes 150 års
jubilæum, bogen "Retsstaten og antiterror", konferencen "The EU as a Regulatory Power: Shaping Global
Governance in the 21st Century", retssikkerhedskonference på skatteområdet, deltagelse i "Det Nordiske
Processpil om Menneskerettigheder", temahæfte nr. 3 om de børnesagkyndiges rolle i relation til
familiesager, efteruddan-nelse for advokater og advokatfuldmægtige der yder indsats i advokatvagterne,
udvikling af hjemmeside og logo samt indkøb af Pc´ere til landets advokatvagter, "Advokatrådets
Journalistpris", "Young Talented Lawyers", "Analyse af advokatfuldmægtigforløbet", projektet "Styrk dine
rutiner og din bundlinje", sommer-seminaret "Patentlaw vs. access to medicine", kollokviet "The Long
Decade: How 9/11 changed the law", prækonference om mægling i.f.m. Nordisk Juristmøde 2011 i
Stockholm, udvikling/produktion af best practice guide og undervisningsmateriale til brug for retssagsprøven
for advokatfuldmægtige, afhandlingen "Offentlighed i retsplejen", opdatering af Det Danske
Advokatsamfunds værdiplatform, deltagelse i European Young Bar Association´s konference i Barcelona,
Spanien, oversættelse til engelsk af bogen "EU Udbudsretten, udbudsdirektivet for offentlige myndigheder",
bogen "Juridiske Emner 2011", værdiprojekt i Det Danske Advokatsamfunds sekretariat, DJØF´s
arbejdsretlige processpil 2011, oplysningsfilmen "Hvad må jeg?, Hvad kan jeg? - rettigheder og pligter i
Danmark",
deltagelse
i
rådgivnings/undervisningsforløbet
"Morgendagens
Virksomheder",
Advokatsamfundets Understøttelsesfond, bogen "Forvaltningslovens 25 år", oversættelse til engelsk af
disputatsen "Reklameret", opdateret udgave af bogen "Erhvervslejeret", 2. udgave af bogen "Regulating
Competition in the EU", udvikling af E-learning kursus om de advokatetiske regler, "Eliteforløbet" på Århus
Universitet, udgivelse af PhD afhandling, "Kommentarer til Advokatrådets advokatetiske regler",
"Uddannelsesforløb for advokatvirksomheder i brug af de sociale medier", bogen "Forældreansvarsloven når der er vold i familien", biografi om kommunist og advokat Carl Madsen, bogen "Strategisk ledelse i
advokatbranchen", bog indeholdende de af konferencen "Proactive Law in a Global Business Perspective"
afledte artikler, deltagelse i Elsa Moot Court Competition´s Regional Round, deltagelse i The Willem C. Vis
International Commercial Arbitration Moot 2011/12, bog om lensafløsningen i 1919, MBA-uddannelse på
Århus School of Business, undersøgelse af retshjælp i Danmark i et samfunds-mæssigt perspektiv.

Arkitektformålet har bl.a. fået støtte til:
Bogen "Unikke Sommerhuse", ”Architectura 33”, bog om og af arkitekt Hans Munk Hansen, TV-serie til DR1
om bevaring og udvikling af Danmarks bygningskultur, kultur- og arkitekturguide for Roskilde, bogen "Strejf af
lys over den Sorte Have", projekt om skabelsen af privatsfærer i japansk og dansk kultur, konferencen
"SmartGeometry, dokumentarfilm om Finn Juhl, bygning af flydende gildesal, "Det nye Arkitekten", katalog til
udstillingen "Material World", udstillingen "Urban Play" i Køge havn, udstilling med arkitekt og billedkunstner
Michael Singers værker, projektet "Kartoffelrækkerne - variationer i det ensartede", bogen "1960 og 2010 - en
sammenlignende arkitektur-undersøgelse", en række film om dansk arkitektur, bogen "Poul Henningsen
dengang og nu - lysmageren i nyt lys", udstillingen "Den åbne have" på Karen Blixen Museet, digitalisering af
90 årgange af fagtidsskriftet "Landskab", bogen "Tiden med Utzon", bogen "Hiroshi Sambuichi: Jordens
detaljer", udstillingen "Forstyrrelser", international murværkskonference "Bonding Brick - possible ways of
bonding brickwork to a comtemporary building culture", Akademisk Arkitektforenings Understøttelsesfond,
deltagelse i udstillingen "Mindcraft 11", bogen "In situ", den 7. "Verden i Danmark" konference, bog med Arno
Victor Nielsens artikler om arkitektur, design, bevaringsteori og byplanlægning, bogen "Scandinavian Modern
Houses, The Spirit of Nordic Light, Vol. 3”, bogen "Japanisme - en væsentlig faktor i dansk kunst og design i
1870-2010" udbygning af bibliotek vedrørende bygningsbevaring, bogen "Mit København", Snedkernes
Efterårsudstilling 2011, bogen "Arkitekturens dialekter", "A_Scenen" - en forelæsningsrække på Arkitektskolen
Århus, engelsk udgave af bogen "Arkitektur Krop Rum", deltagelse i U30 udstilling i Osaka, Japan,
udvekslingsprogrammet "New Architects DK-UK", udstillingen "Lyset i Tivoli", tv-programserie om arkitektur
i Århus, Kunstakademiets Arkitektskoles nytårspublikation 2011/2012, projekt omhandlende
arkitektkonkurrencernes ændrede forhold de sidste 20 år, udstilling, katalog og foredrag om "Carsten Niebuhr
og Det Lykkelige Arabien", forskningsprojektet "Rummet som dannes af den beboelige væg og beholderen for
kroppens genstande", projekt om etablering af fælles nationalt certificeringssystem, projektet "Oplysende
arkitektur", filmprojekt med 3 film "New Housing in Denmark", etablering og indretning af den selvejende
institution "Arkivet", seminaret "Arkitektonisk planlægning i by og landskab" samt publikation fra seminaret,
projektet "Arkitektur og Landskab" for klassetrinene fra 0. - 3g, bogen "Bellevue Teatret", projektet "Out of
The Blue", bogen "00´ernes nybrud i dansk arkitektur - et generationsportræt, "Et byggeri for Vorherre og
Evigheden", engelsk udgave af bogen "Finn Juhl og hans hus", projektet "Arkitektur og ligeværd - learning from
Oslo?", udgivelse af bogen "Oplevelse og arkitektur", bogen "Landscapes on the edge - Contemporary
Architecture under Nordic Light", antologien "Questions of Representations in Architecture", engelsk udgave af
bogen "Jørn Utzon. Arkitekturens tilblivelse og virke", bogen "Fortællinger om PB43 - om midlertidig og
nytænkende byudvikling og arkitektur", katalog til udstillingen "Arkitekturens Tegninger", bogen
"Realiseringens Kunst", projektet "Learning from China", cross-media projektet "Arne Jacobsens garage",
gruppeudstilling på udstillingsstedet 21B, projektet "Learning from New York - a green handshake", projektet
"Japan beyond Catastrophe", dokumentarfilmprojektet "Tetsu Kenchiku", udstillingen "Frodig Arkitektur - dyrk
dit rum", projektet "The Girl from Ipanema", "Åbninger - om at opleve steder".
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