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GF Fondens uddelingsstrategi og -politik 
_________________________________________________________________________________  
 
Uddelingsstrategi 
 
Med respekt af vedtægtens bestemmelser og de midler, fonden har til rådighed, vil fonden være en markant 
aktør inden for trafiksikkerhed ved at skabe et unikt koncept for trafiksikkerhed. 
 
Fonden vil således styrke sin position inden for trafiksikkerhed gennem skabelse af et unikt, målrettet kon-
cept, der henvender sig bredt til alle typer trafikanter. 
 
Alle trafiksikkerhedsmæssige aktiviteter samles derfor under et nyt koncept, hvor GF Fonden fungerer som 
katalysator for udarbejdelse af indsigter/analyser om aktuelle trafiksikkerhedsmæssige emner, og hvor bre-
dere lokale arrangementer dyrkes ved udvikling af nyt bredt og lokalt event-koncept. 
 
Omdrejningspunktet for aktiviteterne er en aktiv inddragelse af forskellige trafikantgrupper i GF’s lokalområ-
der, der samtidig giver GF øget synlighed. Formålet er at påvirke trafikanternes adfærd ved at engagere bå-
de børn og unge, familier og seniorer og motivere til at få en mere opmærksom og sikker adfærd i trafikken. 
 
Konceptet vil blive iværksat under overskriften ”Overskud til hinanden i trafikken”. 
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Uddelingspolitik 
 
GF Fonden har i 2018 uddelt i alt 473.000 kr. til trafiksikkerhedsmæssige formål via GF Trafikpris. 
 
I henhold til strategien er alle trafiksikkerhedsmæssige aktiviteter samlet under konceptet ”Overskud til hin-
anden i trafikken”. 
 
Konceptet understøttes af uddelinger – både nationalt og regionalt. I 2018 har der udelukkende været uddelt 
priser til hovedkategorien GF Trafikpris (473.000 kr.)  
 
Nationalt er GF Trafikpris uddelt til 6 projekter, med et relevant trafiksikkerhedsmæssigt mål. Der har været 
fokus på projekter, der kan virke flere steder eller har et reelt potentiale til/mulighed for større udbredelse. 
Der har samtidig været øget fokus på at dokumentere effekten af disse indsatser. 
 
Det skal tilstræbes, at der i uddelingerne sikres bredde og geografisk spredning, således både lokale, regio-
nale og nationale projekter støttes. Alle projekter har et klart tilhørsforhold til Danmark.  
 
GF Fonden kan kun i begrænset omfang yde støtte til almennyttige formål, der ikke relaterer sig direkte til 
trafiksikkerhed. De almennyttige uddelinger, der ikke direkte gives til fremme af trafiksikkerhed, kan med for-
del gives i samarbejde med GF’s strategiske partnere og fondens øvrige samarbejdspartnere. Disse udde-
linger skal have relation til afledte forsikringsmæssige emner som eks. sikring, sikkerhed, tryghed, sundhed 
eller forebyggelse og skal indirekte kunne relateres til et område inden for trafiksikkerhed. 
 
Uddelingerne kan maksimalt udgøre 25% af de samlede uddelinger målt over en årrække. Der har ikke væ-
ret uddelt midler i denne kategori i 2018. 
 
GF Fonden kan både yde støtte til enkeltpersoner, grupper, foreninger, institutioner og virksomheder. 
 
Enkeltpersoner vil fortrinsvis modtage tilskud i form af prisuddelinger eller på foranledning af fonden. Ved 
uddelinger til enkeltpersoner er det afgørende, at der er tale om formål, der rækker udover ansøgerens egen 
situation og således kommer en nærmere defineret målgruppe til gavn.  
 
Fonden giver ikke rejselegater eller studietilskud, selv om hæderspriser kan bruges til sådanne formål. 
 
GF Fonden giver ligeledes ikke støtte til almindelig drift eller støtte i form af underskudsgaranti. 
 
Bestyrelsen har nedsat en priskomite, som ved et årligt møde foretager udvælgelsen af prismodtagere og 
indstiller disse til fondsbestyrelsens godkendelse.  
 
Der er udarbejdet nærmere retningslinjer for, hvorledes ansøgninger til GF Fonden behandles. Den til en-
hver tid gældende uddelingspolitik samt retningslinjer for ansøgninger vil være tilgængelige på 
www.gftrafiksikker.dk, www.gftrafikpris.dk og www.gffonden.dk samt i dagspressen. 
 

http://www.gftrafiksikker.dk/
http://www.gftrafikpris.dk/
http://www.gffonden.dk/

