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ret 2004 indebar for Arbejdsmarke-
dets Feriefond en væsentlig redukti-

on i indtægterne som følge af ændringer i ferielo-
ven. Reduktionen i indtægtsgrundlaget er af
vedvarende karakter, hvorfor fondens bestyrelse
i slutningen af februar 2005 vedtog en ændring 
af støttepolitikken. Ændringen bringer fondens
uddelinger i overensstemmelse med det frem-
tidige indtægtsniveau.

Årets tilsagn om støtte er derfor koncentreret
om ferieophold for vanskeligt stillede personer,
personlig formidling og handicaptilgængelighed.

Som følge af den nye støttepolitik har fonden
bevilget støtte til 10 projekter vedrørende for-
skellige former for handicaptilgængelighed. 
6 projekter har fået støtte til personlig formidling
med ansættelse af formidlere svarende til i alt 
17 mandeår. Endelig har fonden imødekommet 
9 projekter med støtte til ferieophold for vanske-
ligt stillede personer, hvorved ca. 700 voksne og
1200 børn har afviklet tilsammen omkring 13.000
feriedøgn.

Forord

Å

Historiecenter Dybbøl Banke.
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Bestyrelsen

BESTYRELSESMEDLEMMER

Torben Hinrichsen
Direktør

DIREKTION

Bestyrelsen består af formand og 14 bestyrelsesmedlemmer, som beskæftigelsesministeren udpeger efter
indstilling af de respektive myndigheder og organisationer.
Beskæftigelsesministeren har udpeget bestyrelsen for perioden 1. juli 2004 til 30. juni 2007.

Aase Olesen, formand
Fhv. socialminister

Beskæftigelsesministeriet
Einar Edelberg, næstformand
Arbejdsretschef

Landsorganisationen i Danmark
Steen Andersen
Næstformand, Fagligt Fælles forbund

Sammenslutningen af Landbrugets Arbejdsgiverforeninger
Nils Juhl Andreasen
Adm. direktør

Kulturministeriet
Lene Bak
Direktør, Niras Konsulenterne A/S

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
& Akademikernes Centralorganisation
Søren Burcharth
Formand for overenskomstforeningen i DJØF

Erhvervsministeriet
Lars Erik Jønsson
Udviklingsdirektør, VisitDenmark

Landsorganisationen i Danmark
Tine Aurvig-Huggenberger
Næstformand, LO

Dansk Arbejdsgiverforening
Flemming Dreesen
Ansættelsesretschef

Miljø- og Energiministeriet
Susanne Herfelt
Kontorchef

Landsorganisationen i Danmark
Marie-Louise Knuppert
LO-sekretær

Ledernes Hovedorganisation
Kim Møller Laursen
Afdelingschef

Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd
Klaus Lunding
Sekretariatschef

Landsorganisationen i Danmark
Johnny Skovengaard
Næstformand, TIB

Akademikernes Centralorganisation
Martin Teilmann
Direktør
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i tkr. 2000 2001 2002 2003 2004

Renteafkast af FerieKonto 172.336 162.833 28.446 0 0

Overført til staten (40.000) – – – –

Uhævet feriegodtgørelse 65.623 72.421 71.548 85.445 61.612

Overført til staten (29.229) (31.972) (32.009) (38.217) (45.024)

Afkast af obligationer, bankindestående m.v. 39.046 37.764 59.441 29.303 26.450

Indtægter i alt 207.776 241.046 127.426 76.531 43.038

INDTÆGTER

i tkr. 2000 2001 2002 2003 2004

Tilskud til ferieformål (46.976) (39.726) (41.856) (114.119) (29.407)

Værdiregulering af udlån (52.331) (37.976) (46.951) (1.496) (81.278)

Administrationsomkostninger m.v. (59.589) (9.240) (7.569) (7.941) (8.067)

Feriegodtgørelse udbetalt efter ferieårets udløb (8.173) (11.301) (9.345) (11.118) (3.527)

Refunderet fra staten 3.898 4.565 4.220 4.978 1.829

Afskrivninger m.v. – – (47) (112) (236)

Udgifter i alt (163.171) (93.678) (101.548) (129.808) (120.686)

UDGIFTER

Indtægter og udgifter
I  å r e n e  2 0 0 0  -  2 0 0 4

RESULTAT

i tkr. 2000 2001 2002 2003 2004

Overført til fondens egenkapital 44.605 147.368 25.878 (53.277) (77.648)

EGENKAPITAL

i tkr. 2000 2001 2002 2003 2004

504.465 666.215 692.093 638.816 561.168

Tal for 2001 - 2004 er påvirket af ændret regnskabspraksis
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Himmelhøj.



5

rets resultat, der overføres til fondens
egenkapital, udgør (77,6) mio.kr.

Fondens egenkapital udgør ultimo 2004 561,2
mio.kr., hvoraf 233,8 mio.kr. er disponeret i form
af tilsagn om støtte, der endnu ikke er udbetalt.
Af de resterende 327,4 mio.kr. udgør den urørlige
kapital 73,4 mio.kr.

Fondens midler til støtte til ferieformål udgør
ultimo 2004 254,0 mio.kr.

Renteafkastet

Som følge af lov nr. 1202 af 27. december 2003
modtog fonden i lighed med 2003 ikke renteaf-
kast fra Feriekonto i 2004.

Forventninger til 2005

Folketinget vedtog i december 2004 en ændring
af ferieloven (lov nr. 1420 af 22. december 2004),
hvorefter staten i hvert af årene 2005, 2006, 2007
og 2008 inddrager op til 100 mio. kr. af renteafka-
stet af FerieKonto. Fonden forventer på denne

baggrund ikke at modtage renteafkast af Ferie-
Konto i 2005.

Under forudsætning af uændrede obligations-
kurser og forventede udbetalinger af allerede
bevilgede lån og tilskud, forventer fonden i 2005
et underskud på ca. 52 mio. kr.

Indfrielser af fondens ydede lån og en ændring
af statens andel af den uhævede feriegodtgørelse
kan medføre en betydelig ændring i det forvente-
de resultat.

Administrationen

Udgifterne til Arbejdsmarkedets Feriefonds
administration udgjorde i 2004 8,0 mio.kr. mod
7,9 mio.kr. i 2003. 

En væsentlig del af løn- og personaleomkost-
ningerne medgår til behandling af ansøgninger
om støtte til ferieformål samt til opfølgning på
tidligere bevilget støtte.

Under administrationsomkostninger indgår vare-
tagelse af opgaver i forbindelse med administratio-
nen af den uhævede feriegodtgørelse, herunder:

Hjerl Hedes Frilandsmuseum.

Beretning

Å
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Historiecenter Dybbøl Banke.

Historiecenter Dybbøl Banke.
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■ opkrævning af uhævet feriegodtgørelse hos 
arbejdsgivere omfattet af en ferieoverens-
komst,

■ modtagelse af uhævet feriegodtgørelse fra 
FerieKonto,

■ udbetaling af feriegodtgørelse til lønmodtagere
efter ferieårets udløb.

FerieKonto anvendes ikke af de arbejdsgivere,
der er omfattet af en ferieoverenskomst, f.eks.
gennem medlemskab af en arbejdsgiverorganisa-
tion, der anvender feriekort eller lignende for de
lønmodtagere, som er omfattet af overenskomsten.

Arbejdsgivere omfattet af en sådan ferieordning
herunder også kommuner, skal – medmindre
særlig tilladelse foreligger – efter ferieårets udløb
indbetale uhævet feriegodtgørelse til Arbejds-
markedets Feriefond.

I 2004 blev der indbetalt 25,9 mio.kr. mod 32,6
mio.kr. i 2003.

Uhævet feriegodtgørelse fra FerieKonto udgjor-
de 35,8 mio.kr. i 2004 mod 52,8 mio.kr. i 2003.

Det betydelige fald i indbetalingerne af uhævet
feriegodtgørelse skyldes den af Folketinget i
december 2003 vedtagne ændring af ferieloven
(lov nr. 1200 af 27. december 2003), hvorefter løn-
modtagernes adgang til at få udbetalt uhævet
feriegodtgørelse efter ferieårets udløb blev udvi-
det væsentligt fra og med optjeningsåret 2002.

Efter ferieårets udløb udgjorde den uhævede
feriegodtgørelse fra FerieKonto for optjeningsåret
2002 35,2 mio.kr. for 10.100 lønmodtagere. I 2003
var de tilsvarende tal for optjeningsåret 2001 49,8
mio.kr. for 15.200 lønmodtagere. Opgørelsen er
baseret på beløb over 25 kr., idet beløb under 25
kr. kun udbetales i de tilfælde, hvor der rettes
henvendelse herom til FerieKonto.

Den samlede indbetalte feriegodtgørelse på
FerieKonto-området udgjorde for optjeningsåret
2002 5.662 mio.kr. for 900.000 lønmodtagere. Den
uhævede feriegodtgørelse, der blev overført til
Arbejdsmarkedets Feriefond udgjorde således
0,62 pct. af de samlede indbetalinger.

Efter overførsel af statens andel udgjorde de
samlede indtægter fra uhævet feriegodtgørelse i
2004 i alt 16,6 mio.kr. mod 47,2 mio.kr. i 2003.

Ifølge ferieloven er der mulighed for, at Arbejds-
direktoratet under særlige omstændigheder kan
give lønmodtagere tilladelse til at få udbetalt 
feriegodtgørelse efter ferieårets udløb. Herefter
udbetaler Arbejdsmarkedets Feriefond beløbet 
til lønmodtagerne. I 2004 er der således udbetalt
uhævet feriegodtgørelse for optjeningsåret 2002 og
tidligere optjeningsår med et beløb på 3,5 mio.kr.
Det tilsvarende beløb var 11,1 mio.kr. i 2003.

Efter refusion af statens andel udgjorde fondens
udgifter til udbetaling af uhævet feriegodtgørelse
efter ferieårets udløb i 2004 i alt 1,7 mio.kr. mod
6,1 mio.kr. i 2003.

Statens andel af den uhævede feriegodtgørelse,
som vedrører optjeningsår 2002, er fastsat til 74 pct.

Arbejdsmarkedets Feriefond har i 2004 givet til-
sagn om støtte på et samlet beløb på 59,8 mio.kr.,
der fordeler sig med 19,0 mio.kr. i lån og 40,8
mio.kr. i tilskud.

De af Arbejdsmarkedets Feriefond afgivne til-
sagn om støtte, der endnu ikke er anvist pr. 31.
december 2004 udgør 156,0 mio.kr. i lån og 77,8
mio.kr. i tilskud.

Arbejdermuseet.
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Tilskud i tkr. Lån i tkr.

Settlementet Saxogård, ferieophold 75

Husmoderferie, ferieophold 500

Mødrehjælpen, ferieophold 500

Foreningen Familieferie, ferieophold 1.710

Landsorganisationen af Arbejdsledige, ferieophold 100

Kofoeds Skole, ferieophold 31

Red Barnet, ferieophold 250

Kirkens Korshær, ferieophold 324

Dansk Handicapforbund, badebro og handicaptilgængelighed 350

Hjerl Hedes Frilandsmuseum, handicaptilgængelighed og personlig formidling 3.766

Vadehavscentret, personlig formidling 1.050

NaturBornholm, handicaptilgængelighed og personlig formidling 1.010

Han Herred Naturcenter, personlig formidling 1.050

Økomuseum Samsø, personlig formidling 700

Vendsyssel Historiske Museum, handicaptilgængelighed og personlig formidling 1.360

Foreningen Børnelejren på Langeland, handicaptilgængelighed 900

Kronborg Statsskovdistrikt, handicaptilgængelighed 675

Nordsjællands Veterantog, handicaptilgængelighed 50

Hou Søsportcenter, handicaptilgængelighed 3.133 2.947

Cirkusbyen i Hvidovre, formidling 2.870

VisitDenmark, formidling 4.000

Fonden Attraktionernes Udviklingsfond, kompetenceudvikling 13.138

Foreningen Kvalitetsmærkeordning, kvalitetsmærkning af attraktioner 2.000

Fyntour, mærkning i naturen om H. C. Andersen 500

Fonden Dybbøl Banke, skanseanlæg mv. 7.000

Øhavets Smakkecenter, udstillingsbygninger mv. 5.000

Arbejdermuseet, om- og tilbygning 3.750

Hvide Sande Vandrerhjem, handicaptilgængelighed mv. 320

Registreringsafgift vedr. tinglysning 792

I alt 40.834 19.017

TILSAGN OM STØTTE TIL FERIEFORMÅL I 2004
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Vadehavscentret. Udskibning af okser fra Råhede vade.
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Regnskabspåtegning

Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapport for 2004 for Arbejdsmarkedets
Feriefond.
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Vi anser den valgte regnskabspraksis
for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver og passiver,
finansielle stilling samt resultat.

København, den 13. april 2005
BESTYRELSE

Aase Olesen Einar Edelberformand næstformand

Marie-Louise Knuppert Harald Børsting Peter Thorning

Ditte Christensen Thomas Philbert Nielsen Erik Vegeberg

Jens Anker Engelbrechtsen Axel Sløk Jeannette Ørsted

DIREKTION

Bodil Mogensen Torben Hinrichsen
adm. direktør økonomidirektør

Vi har revideret det af ledelsen aflagte årsregnskab forUbejdsmarkedets 
Feriefond.

Den udførte revision

Vi har tilrettelagt og udført revisionen i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprincip-
per med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at årsregnskabet er uden væsentlige fejl
eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grund-
laget og dokumentationen for 
de i årsregnskabet anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling 
til den anvendte regnskabspraksis og de regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om årsregnskabets
informationer som helhed er fyldestgørende.

LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING

DIREKTION

Torben Hinrichsen 
Direktør

BESTYRELSE

Aase Olesen Einar Edelberg
Formand Næstformand

Steen Andersen Nils Juhl Andreasen Tine Aurvig-Huggenberger

Lene Bak Søren Burcharth Flemming Dreesen

Susanne Herfelt Lars Erik Jønsson Marie-Louise Knuppert

Kim Møller Laursen Klaus Lunding Johnny Skovengaard

Martin Teilmann 
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Vi har revideret årsrapporten for Arbejdsmarkedets Feriefond for regnskabsåret 1. januar – 31. december
2004, der aflægges efter årsregnskabsloven.
Fondens ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en
konklusion om årsrapporten.

Den udførte revision

Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder
kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at
årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse
af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter
endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som
ledelsen har udøvet samt vurdering af den samlede præsentation af årsrapporten. Det er vor opfattelse,
at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion.
Revisionen har ikke givet anledning til forbehold.

Konklusion

Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af fondens aktiver, passiver og finansielle
stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af fondens aktiviteter og pengestrømme for regnskabs-
året 1. januar – 31. december 2004 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

København, den 13. april 2005

REVISION

KPMG C. Jespersen AP I Statsautoriserede revisorer
Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Statsautoriseret Revisionsinteressentskab
Torben Kristensen Anders Ladegaard
Statsaut. revisor Statsaut. revisor

REVISIONSPÅTEGNING
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ed henblik på at følge udviklingen i
god regnskabsskik er årsrapporten for 2004 aflagt
i overensstemmelse med årsregnskabsloven til-
passet fondens aktiviteter.

RESULTATOPGØRELSEN

Indtægter

Fondens indtægter stammer fra renteindtægter
fra indestående i FerieKonto fratrukket admini-
strationsomkostninger for administrationen 
af FerieKonto. Endvidere består indtægter af
uhævede feriepenge efter ferieårets udløb den 
1. maj samt renteindtægter fra egen obligations-
beholdning og indestående.

Administrationsomkostninger

Administrationsomkostninger indeholder omkost-
ninger til det administrative personale, ledelsen,
kontorlokaler, kontoromkostninger m.v.

Udlån til ferieformål

Udlån til ferieformål er optaget til lånenes mar-
kedsværdi. Markedsværdien fastsættes under
hensyntagen til debitorernes betalingsevne, og
det forhold at lånene som hovedregel er rente- 
og afdragsfrie, løber i 25 år og almindeligvis for-
længes under forudsætning af, at ferieformålet
stadig består, jf. fondens vedtægter. Med ud-
gangspunkt i lånenes markedsværdi foretages en
værdiregulering med årets udbetalte beløb med
fradrag af erlagte afdrag og indfrielser, hvilket
beløb udgiftsføres i resultatopgørelsen. Den sam-

Anvendt regnskabspraksis

Arbejdsmarkedets Feriefond er ikke omfattet

af lov om fonde og visse foreninger eller 

årsregnskabsloven.

M

I talopstillinger anvendes parentes om negative resultater
og fradragsposter.

lede nedskrivning til markedsværdi svarer til
fondens nominelle udlån.

BALANCEN

Materielle anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver optages til anskaffelses-
pris med fradrag af akkumulerede afskrivninger
eller brugsværdi, hvor denne er lavere. Afskriv-
ning foretages lineært over aktivernes forventede
brugstid.

De forventede brugstider er:
Lejede lokaler 6 år
Driftsmateriel og inventar 5 år
EDB-hardware 3 år

Obligationer

Børsnoterede obligationer optages til markeds-
værdi. Realiserede og urealiserede kursgevinster
føres over resultatopgørelsen.

Tilgodehavender

Tilgodehavender optages til nominel værdi med
fradrag af nedskrivninger til imødegåelse af for-
ventede tab. Tilgodehavender består væsentligst
af tilgodehavende renter af obligationer.
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i tkr. Note 2004 2003

Årets resultat (77.648) (53.277)

Overtført til næste år (77.648) (53.277)

0 0

i tkr. Note 2004 2003

Tilskud til ferieformål (29.407) (114.119)

Værdiregulering af udlån til ferieformål 2 (81.278) (1.496)

Administrationsomkostninger 3 (8.067) (7.941)

Feriegodtgørelse, udbetalt efter ferieårets udløb (3.527) (11.118)

Refunderet fra staten 1.829 4.978

Årets afskrivninger 5 (236) (112)

(120.686) (129.808)

Årets resultat (77.648) (53.277)

UDGIFTER

RESULTATDISPONERING

Resultatopgørelse
F o r  1 . j a n u a r - 3 1 . d e c e m b e r  2 0 0 4

i tkr. Note 2004 2003

Renteafkast af FerieKonto 1 0 0

Uhævet feriegodtgørelse 61.612 85.445

Overført til staten (45.024) (38.217)

Renter af obligationer 26.687 30.262

Renter af bankindestående 1.548 2.993

Kursgevinst ved udtrækning og salg af obligationer (4.960) (8.205)

Urealiseret gevinst/tab på obligationer 6 3.175 4.253

43.038 76.531

INDTÆGTER



14

Balance
P r . 3 1 . d e c e m b e r  2 0 0 4

i tkr. Note 2004 2003

Anlægsaktiver

Materielle anlægsaktiver 5

Lejede lokaler 490 0

EDB 117 176

Materielle anlægsaktiver i alt 607 176

Finansielle anlægsaktiver 6

Obligationer 518.441 579.502

Finansielle anlægsaktiver i alt 518.441 579.502

Anlægsaktiver i alt 519.048 579.678

Omsætningsaktiver

Udlån til ferieformål 4 0 0

Tilgodehavender 7 15.150 8.602

Likvide beholdninger 30.058 51.709

Omsætningsaktiver ialt 45.208 60.311

Aktiver i alt 564.256 639.989

AKTIVER

i tkr. Note 2004 2003

Egenkapital 8 561.168 638.816

Kreditorer og skyldige omkostninger 3.088 1.173

Passiver i alt 564.256 639.989

Eventual forpligtelser 9

PASSIVER

i tkr. 2004

Egenkapital 1. januar, jf. årsregnskab for 2003 638.816

Årets resultat (77.648)

Egenkapital 31. december 561.168

Heraf udgør den urørlige kapital 73.430 tkr. (2003: 73.430 tkr.), og allerede bevilgede lån og tilskud 233.837 tkr.

(2003: 290.381 tkr.). Der er således 253.901 tkr. (2003: 275.005 tkr.) til disposition for fremtidige bevillinger af støtte.

EGENKAPITALOPGØRELSE
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i tkr. 2004 2003

Årets resultat (77.648) (53.277)

Tilbageførsel af udgiftsførte ikke likvide bevægelser:

Værdiregulering af udlån 81.278 1.496

Kursregulering af obligationer (3.175) (4.253)

Afskrivninger 236 112

Ændring i arbejdskapital (4.633) 967

Pengestrømme fra driftsaktivitet (3.942) (54.955)

Køb af materielle anlægsaktiver (667) (194)

Årets udlån til ferieformål (84.566) (40.427)

Modtagne afdrag 3.288 38.931

Pengestrømme fra investeringsaktivitet (81.945) (1.690)

Årets køb af obligationer (125.543) (328.189)

Årets salg og udtræk af obligationer 189.779 341.235

Pengestrømme fra finansieringsaktivitet 64.236 13.046

Samlede pengestrømme (21.651) (43.599)

Ændring i likvide beholdninger (21.651) (43.599)

Likvide beholdninger pr. 1. januar 51.709 95.308

Likvide beholdninger pr. 31. december 30.058 51.709

PENGESTRØMSOPGØRELSE

Pengestrømsopgørelse



Honorar til de valgte revisorer

4

Udlån til ferieformål
Udlånene, der normalt ydes med en løbetid på 
25 år, er rentefri og med enkelte undtagelser
afdragsfri. Lånene er sikret ved pant.

i tkr. 2004 2003

Udlån til ferieformål 

1. jan. 2.117.788 2.116.292

Årets udlån 84.566 40.427

Årets afdrag (3.288) (38.931)

Tab på udlån 0 0

Udlån til ferieformål 

nominel værdi pr. 31. dec. 2.199.066 2.117.788

Nedskrivning til vurderet

markedsværdi 1. jan. 2004 (2.117.788) (2.116.292)

Årets værdiregulering (81.278) (1.496)

Regulering på tabte udlån 0 0

Nedskrivning til

vurderet markedsværdi (2.199.066) (2.117.788)

Udlån til ferieformål 

markedsværdi

pr. 31. dec. 0 0  
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1

Renteafkast af FerieKonto
Beløbet udgør ifølge ferieloven renteafkastet af
den indestående feriegodtgørelse i FerieKonto
samt morarenter fra arbejdsgivere, der ikke 
har indbetalt rettidigt til FerieKonto fratrukket
omkostninger til administration af FerieKonto-
systemet. 

2

Værdiregulering af udlån til ferieformål
For regnskabsåret 2004 overføres til værdi-
regulering af udlån til ferieformål 81.278 tkr.
(2003: 1.496 tkr.) via resultatopgørelsen.

Værdireguleringen pr. 31. december 2004 ud-
gør herefter i alt 2.199.066 tkr. (2003: 2.117.788 tkr.).

3

Administrationsomkostninger
I posten indgår anskaffelse af kontormaskiner 
og edb-udstyr med 53 tkr. (2003: 238 tkr.). End-
videre indgår personaleudgifter med 2.994 tkr.
(2003: 3.124 tkr.), som fordeler sig således: 

Fonden har i regnskabsåret gennemsnitligt
beskæftiget 6 medarbejdere. (2003: 7 medarbejdere).

Noter til årsrapporten

i tkr. 2004 2003

Løn og pensionsbidrag 

til direktionen 1.310 1.511

Honorar til bestyrelsen 119 115

Løn og pension 

til medarbejdere 1.555 1.486

Udgifter til social sikring 10 12 

2.994 3.124

i tkr. 2004 2003

Samlet honorar, KPMG 144 181

Samlet honorar, AP I Stats-

autoriserede revisorer 40 40

Heraf andre ydelser 

end revision, KPMG – –

Heraf andre ydelser

end revision, AP I Stats-

autoriserede revisorer – –
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Markedsværdien fastsættes under hensyntagen
til debitorernes betalingsevne, samt at lånene
som hovedregel er rente- og afdragsfrie. Lånene
løber i 25 år, hvorefter de almindeligvis forlænges
under forudsætning af, at ferieformålet stadig
består, jf. fondens vedtægter.
Arbejdsmarkedets Feriefond har pant i ejendom-
me vedrørende udlån på 2.199.066 tkr.

5

Materielle anlægsaktiver

6

Finansielle anlægsaktiver

7

Tilgodehavender
I det anførte beløb indgår 10.045 tkr. (2003: 7.631
tkr.) vedrørende påløbne ikke forfaldne renter.

8

Egenkapital

Heraf udgør den urørlige kapital 73.430 tkr.
(2003: 73.430 tkr.)

9

Forpligtelser
Bestyrelsen for Arbejdsmarkedets Feriefond har,
ud over hvad der fremgår af dette års regnskab,
givet tilsagn om lån inden for et samlet ramme-
beløb på 155.993 tkr. (2003: 222.186 tkr.) og tilskud
inden for et samlet rammebeløb på 77.843 tkr.
(2003: 68.195 tkr.).

Arbejdsmarkedets Feriefond har indgået leje-
aftale vedrørende fondens domicil Hauser Plads
20, København K. Lejeaftalen, der er uden ret til
afståelse, kan opsiges i 2010. 6 års husleje udgør
ultimo 2004 ca. 2,6 mio. kr.

Arbejdsmarkedets Feriefond har indgået aftale
med Arbejdsmarkedets Tillægspension om tek-
nisk-administrativ bistand vedrørende opkræv-
ning og udbetaling af uhævet feriegodtgørelse.
Aftalen kan gensidigt opsiges med et varsel på 
3 år. Administrationsudgifterne for 3 år udgør
ultimo 2004 ca. 1,7 mio.kr.

i tkr. 2004 2003

Egenkapital 1. jan. 638.816 692.093

Årets resultat (77.648) (53.277)

Egenkapital 31. dec. 561.168 638.816i tkr. Lejede EDB I alt
lokaler

Kostpris 1. jan. 2004 0 335 335 

Årets tilgang 588 79 667

Årets afgang 0 0 0 

Kostpris 31. dec. 2004 588 414 1.002

Afskrivninger 1. jan. 2004 0 159 159

Årets afskrivninger 98 138 236 

Afskrivninger 31. dec. 2004 98 297 395

Regnskabsmæssig værdi

31. dec. 2004 490 117 607

i tkr. Nominelt Markeds-
værdi

Markedsværdi 

1. jan. 2004 564.693 579.502 

Årets tilgang 125.000 125.543 

Årets salg (0) (0) 

Årets udtrækninger (184.818) (189.779) 

Årets kursreguleringer 0 3.175 

Markedsværdi 

31. dec. 2004 504.875 518.441
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Specifikation af fondens lån
fordelt på projekter
p r . 3 1 . d e c e m b e r  2 0 0 4

Restgæld i tkr.

Helsingør FerieCenter, 3000 Helsingør 1.981

Karlslunde Strand FerieCenter, 2690 Karlslunde 46.745

Sæby Søbad FerieCenter, 9300 Sæby 132.093

Rødhus Klit FerieCenter, 9490 Pandrup 84.257

Gilleleje FerieCenter, 3250 Gilleleje 131.460

Marielyst FerieCenter, 4873 Væggerløse 75.742

Sandvig FerieCenter, 3770 Allinge 21.960

Karrebæksminde FerieCenter, 4736 Karrebæksminde 41.489

Vigsø Bugt FerieCenter, 7730 Hanstholm 212.109

Middelfart FerieCenter, 5500 Middelfart 87.088

Dansk FolkeFerie i alt 834.924

DANSK FOLKEFERIE

Restgæld i tkr.

Skallerup Klit Feriecenter, 9800 Hjørring 174.606

DanParcs Koldkær, 9370 Hals 25.311

DanParcs Rønbjerg, 9670 Løgstør 194.519

DanParcs Søhøjlandet, 8883 Gjern 163.799

Kolding Byferie, 6000 Kolding 53.719

Ribe Byferie, 6760 Ribe 49.512

Sankt Helene, 3220 Tisvildeleje 61.298

Øer Maritime Ferieby, 8400 Ebeltoft 80.000

Musholm Bugt Feriecenter, 4220 Korsør 70.340

Dronningens Ferieby, 8500 Grenaa 47.041

Feriecenter Castberggård, 8722 Hedensted 4.528

Dansk Handicap Forbund, 2100 København Ø 550

De Døves Kvindehjem, 3250 Gilleleje 80

Kristeligt Studenter Settlement, 1721 København V 385

PTU’s Feriecenter Gulstavsminde, 1011 København K 1.170

Vandrerhjem i alt 23.473

Andre feriecentre m.v. i alt 950.331

ANDRE FERIECENTRE M.V.
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Restgæld i tkr.

Vikingecenter Fyrkat, 9500 Hobro 5.680

Randers Regnskov, 8900 Randers 22.415

Middelaldercentret, 4800 Nykøbing F 26.999

Anholt Lokalhistoriske Arkiv, 8592 Anholt 240

Hjemsted Oldtidspark, 6780 Skærbæk 31.654

Limfjordsmuseet, 9670 Løgstør 1.000

Stenaldercentret Ertebølle, 9640 Farsø 7.070

Vestjyllands Økomuseum, 6900 Skjern 14.941

Djursland for fuld Damp, 8961 Allingåbro 1.055

Naturcenter Randers Fjord, 8950 Ørsted 4.223

Nordsømuseet, 9850 Hirtshals 40.000

Han Herred Naturcenter, 9690 Fjerritslev 11.761

Hou Søsportcenter, 8300 Odder 13.670

Vikingeskibsmuseet i Roskilde, 4000 Roskilde 52.600

Vadehavscentret, 6760 Ribe 8.000

Danmarks Saltcenter, 9550 Mariager 7.330

Vesthimmerlands Museum, 9600 Aars 8.543

Ribe VikingeCenter, 6760 Ribe 10.645

Limfjordscenter Doverodde Købmandsgård, 7760 Hurup 10.431

NaturBornholm, 3720 Aakirkeby 50.000

Børnekulturhuset Fyrtøjet, 5000 Odens C 8.909

Stenvad Mosebrugscenter, 8585 Ørum Djurs 5.359

Fregatten Jylland, 8400 Ebeltoft 47.566

Lungeforen. Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg 1.249

Lungeforen. Boserup Minde, 6760 Ribe 200

Bornholms Middelaldercenter, 3760 Gudhjem 6.521

Arbejdermuseet, 1362 København K 15.750

Oplevelsesprojekter m.v. i alt 413.811

Udlån i alt 2.199.066

OPLEVELSESCENTRE M.V.



20

Specifikation af fondens 
bevillinger af lån og tilskud
i  p e r i o d e n  2 0 0 0  -  2 0 0 4

i tkr. Tilskud Lån I alt

Karlslunde Strand FerieCenter, 2690 Karlslunde 3.463 29.955 33.418

Sæby Søbad FerieCenter, 9300 Sæby 9.629 0 9.629

Rødhus FerieCenter, 9490 Pandrup 9.758 0 9.758

Gilleleje FerieCenter, 3250 Gilleleje 6.844 0 6.844

Vigsø Bugt FerieCenter, 7730 Hanstholm 11.848 1.820 13.668

Sandvig FerieCenter, 3770 Allinge 3.858 1.050 4.908

Karrebæksminde FerieCenter, 4736 Karrebæksminde 4.650 0 4.650

Middelfart FerieCenter, 5500 Middelfart 13.534 0 13.534

Dansk Folkeferie i alt 63.584 32.825 96.409

DANSK FOLKEFERIE

i tkr. Tilskud Lån I alt

Skallerup Klit Feriecenter, 9800 Hjørring 0 39.445 39.445

Danparcs Søhøjlandet, 8883 Gjern 14.502 0 14.502

Danparcs Rønbjerg, 9670 Løgstør 22.418 17.150 39.568

Sankt Helene, 3220 Tisvilde 3.844 3.314 7.158

Danparcs Koldkær, 9370 Hals 8.455 0 8.455

Ribe Byferie, 6760 Ribe 5.352 0 5.352

Dronningens Ferieby, 8500 Grenaa 0 1.250 1.250

Vandrerhjem 4 1.165 1.169

Andre feriecentre m.v. i alt 54.575 62.324 116.899

ANDRE FERIECENTRE M.V.
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i tkr. Tilskud Lån I alt

Skjern Egvad Museum, 6900 Skjern 28 2.955 2.983

M/S Mira, 1051 København K 562 0 562

Kalø Vig Veteranskibssejlads, 8410 Rønde 1.155 0 1.155

Danmarks Saltcenter, 9550 Mariager 1.449 0 1.449

Hou Søsportcenter, 3.133 2.947 6.080

Middelaldercentret, 4800 Nykøbing F 5.250 6.606 11.856

Djursland for fuld Damp, 8961 Allingåbro 0 100 100

NaturBornholm, 3270 Aakirkeby 12.671 0 12.671

Han Herred Naturcenter, 9690 Fjerritslev 1.063 0 1.063

Fjordcentret - Voer Færgested, 8950 Ørsted, 556 1.718 2.274

Vadehavscentret, 6760 Ribe 2.858 0 2.858

Skagen By- og Egnsmuseum, 9990 Skagen 733 0 733

Børnekulturhuset Fyrtøjet, 5000 Odense C 0 0 0

Nordsømuseet, 9850 Hirtshals 10.515 0 10.515

Stenaldercentret Ertebølle, 9640 Farsø 947 0 947

Fjord & Bælt, 5300 Kerteminde 14.430 0 14.430

Randers Regnskov, 8900 Randers 0 10.315 10.315

Ribe VikingeCenter, 6760 Ribe 5.229 0 5.229

Fregatten Jylland, 8400 Ebeltoft 849 56.400 57.249

Limfjordscenter Doverodde Købmandsgård, 7760 Hurup Thy 643 0 643

Fiskeri- og Søfartsmuseet, 6700 Esbjerg 989 0 989

Kulturcentret Assistens Kirkegård, 2200 København N 718 0 718

Fiskeriets Hus, 6960 Hvide Sande 242 0 242

Ejer Baunehøjs Venner, 8860 Skanderborg 584 0 584

Vendsyssel Kunstmuseum, 9800 Hjørring 969 0 969

Aqua Ferskvands Akvarium, 8600 Silkeborg 3.000 0 3.000

Fonden Gamle Sønderho, 6720 Fanø 647 0 647

Hjerneskadeforeningen, 2605 Brøndby 878 0 878

VisitDenmark, 2300 København S 16.000 0 16.000

Bornholms Middelaldercenter, 3760 Gudhjem 106 6.989 7.095

Lungeforeningen Boserup Minde, 5620 Glamsbjerg 0 1.249 1.249

Lungeforeningen Boserup Minde, 6720 Ribe 0 200 200

Andelslandsbyen Nyvang, 4300 Holbæk 0 6.600 6.600

GeoCenter Møns Klint, 4780 Stege 30.000 0 30.000

Destination 21, 1620 København V 2.558 0 2.558

OPLEVELSESCENTRE M.V.

fortsættes næste side
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i tkr. Tilskud Lån I alt

Foreningen Familieferie, 2630 Taastrup 3.220 0 3.220

Attraktraktionernes Udviklingsfond, 5260 Odense S 16.261 0 16.261

Miljøministeriet, Jægersborg Skovdistrikt, 2930 Klampenborg 863 0 863

Foreningen Bæredygt. Miljø i Nordvestsjælland, 4593 Eskebjerg 100 0 100

Landsorg. af Kvindekrisecentre, 1411 København K 400 0 400

Landsorg. af Arbejdsledige, 2200 København N 160 0 160

Foreningen Tilgængelighed for Alle, 2300 København S 4.850 0 4.850

Kongskilde Friluftsgård, 4180 Sorø 8.000 0 8.000

Dansk Epilepsiforening, 5000 Odense C 80 0 80

Zoologisk Museum Svendborg, 5700 Svendborg 0 2.160 2.160

Arbejdermuseet, 1362 København K 238 15.750 15.988

Søbygård, 5985 Søby, Ærø 0 3.000 3.000

Zoo København, 2000 Frederiksberg 0 30.000 30.000

Haderslev Bymuseum, 6100 Haderslev 0 552 552

Settlementet Saxogård, 1660 København V 75 0 75

Hjels Hedes Frilandsmuseum, 7830 Vinderup 3.766 0 3.766

Hviovre Kommune Cirkusbyen, 2650 Hvidovre 2.870 0 2.870

Økomuseum Samsø, 8305 Samsø 700 0 700

Vendsyssel Historiske Museum, 9800 Hjørring 1.360 0 1.360

Kofoeds Skole, 2300 København S 30 0 30

Red Barnet, 1634 København V 250 0 250

Foreningen Kvalitets Mærkeordning, 2300 København S 2.000 0 2.000

Foreningen Børnelejren, 2720 Vanløse 900 0 900

Kronborg Statsskovdistrikt, 3150 Hellebæk 675 0 675

Kirkens Korshær, 1067 København K 324 0 324

Dansk Handicapforbund, 2100 København Ø 350 0 350

Nordsjællands Veterantog, 2830 Virum 50 0 50

Fyntour "Andersen was here", 5260 Odense S 500 0 500

Fonden Dybbøl Banke, 6400 Sønderborg 0 7.000 7.000

Øhavets Smakkecenter, 5900 Rudkøbing 0 5.000 5.000

Husmoderferie, 1610 København V 2.500 0 2.500

Mødrehjælpen, 1455 København K 1.060 0 1.060

Oplevelsescentre m.v i alt 170.344 159.541 329.885

Støtte i alt 288.503 254.690 543.193

OPLEVELSESCENTRE M.V. (fortsat fra side 21)



23

Cirkusbyen i Hvidovre. Tryllekunstneren Robert Mark.

Cirkusbyen i Hvidovre.
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Hjerl Hedes Frilandsmuseum. 
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Bilag 1

Ekstrakt af Ferieloven.
Lovbekendtgørelse nr. 407 af 28/5/2004.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 32 

Direktøren for Arbejdsdirektoratet varetager administrationen af
FerieKonto med teknisk administrativ bistand fra Arbejdsmarke-
dets Tillægspension.
Stk. 2.  
Udgifterne til administrationen af FerieKonto dækkes af renterne
af de til FerieKonto indbetalte beløb, jf. § 28, stk. 1, og af renterne
af for sent indbetalt feriegodtgørelse, jf. § 28, stk. 2. Af renteaf-
kastet af FerieKonto i 2004 tilfalder endvidere op til 100 mio. kr.
statskassen. Beskæftigelsesministeren kan fastsætte nærmere reg-
ler om overførsel af renteafkastet til statskassen. Det resterende
renteafkast tilfalder Arbejdsmarkedets Feriefond.

§ 34 

Beskæftigelsesministeren fastsætter hvert år inden den 1. decem-
ber fordelingen af renteindtægterne efter § 32, stk. 2, for det kom-
mende kalenderår. Fastsættelsen sker på grundlag af et budget for
FerieKonto.

Forældelse og modregning

§ 35

Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg forældes,
hvis det ikke rejses over for arbejdsgiveren senest den 30. septem-
ber efter ferieårets udløb.
Stk. 2.  
Hvis arbejdsgiveren ikke efterkommer kravet, forældes det, med-
mindre lønmodtageren senest den 30. november efter ferieårets
udløb søger kravet gennemført ved retssag, ved fagretlig behand-
ling, ved politianmeldelse eller ved at rette henvendelse til direk-
tøren for Arbejdsdirektoratet.

§ 36  

Krav på feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg, der er
forældet efter § 35, tilfalder statskassen og Arbejdsmarkedets
Feriefond.
Stk. 2.  
Feriegodtgørelse, der ikke er hævet af lønmodtageren inden
udløbet af ferieåret, eller løn under ferie eller ferietillæg, der ikke
er udbetalt til lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, og som
ikke udbetales efter §§ 34 a eller 34 b, tilfalder statskassen og
Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. dog §§ 19 og 40.

Stk. 3.  
Inden for områder, hvor der er indgået en kollektiv overenskomst,
jf. § 31, kan direktøren for Arbejdsdirektoratet tillade, at den
andel af uhævede eller ikke udbetalte beløb, der efter stk. 2 skal 
tilfalde Arbejdsmarkedets Feriefond, i stedet anvendes til andet
ferieformål. Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte 
regler for og føre tilsyn med anvendelsen af sådanne midler.

§ 37  

Hvis en lønmodtager arbejder mod vederlag under ferien, kan
direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende
feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til
Arbejdsmarkedets Feriefond.
Stk. 2.  
Hvis en lønmodtager med urette har fået udbetalt feriegodtgørelse,
løn under ferie eller ferietillæg efter §§ 34 a eller 34 b, kan 
direktøren for Arbejdsdirektoratet kræve, at den dertil svarende
feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg indbetales til
Arbejdsmarkedets Feriefond.

Fravigelsesmuligheder og bemyndigelser

§ 42

Beskæftigelsesministeren fastsætter inden den 1. september 2005
og derefter hvert tredje år inden 1. september, hvor stor en del af
de i § 36 nævnte beløb der tilfalder statskassen.

§
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Stk. 2.
Oplysningerne efter stk. 1 kan desuden bruges med henblik på
fastsættelse af statskassens andel af beløbene efter § 36 og med
henblik på registersamkøring i kontroløjemed.
Stk. 3. 
Direktøren for Arbejdsdirektoratet fastsætter regler om indhent-
ning og opbevaring af oplysninger efter denne bestemmelse.

§ 43 a  

Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan fastsætte regler om mulig-
heden for digital kommunikation mellem lønmodtagere, arbejds-
givere, dem, der i medfør af § 31 administrerer feriegodtgørelse,
FerieKonto, Arbejdsmarkedets Feriefond, dem, der administrerer
beløb omfattet af § 36, stk. 3, Arbejdsdirektoratet og Arbejdsmar-
kedets Ankenævn.

Kompetence og klageadgang

§ 44

Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister mel-
lem en arbejdsgiver og en lønmodtager om optjening, afholdelse
og ret til ferie og feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg,
indbetaling og udbetaling af feriegodtgørelse m.v., herunder ved
ferieårets udløb efter §§ 34 a eller 34 b, og modregning efter § 39,
medmindre der er tale om forhold, der er reguleret ved kollektiv
overenskomst, jf. dog stk. 5.
Stk. 2.
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om, hvorvidt
en lønmodtager, der er afskåret fra at holde ferie inden ferieårets
udløb, jf. § 38, kan få feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferie-
tillæg udbetalt, medmindre der er tale om forhold, der er reguleret
ved kollektiv overenskomst.
Stk. 3.
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister om
betaling af morarenter, jf. § 28, stk. 2.
Stk. 4.  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse i tvister om
forældelse og indbetaling af beløb, der i medfør af § 36 tilfalder stats-
kassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet ferieformål.
Stk. 5.  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om udbetaling
af beløb efter § 34 b, stk. 4, eller beløb, der i medfør af § 36 er til-
faldet statskassen eller Arbejdsmarkedets Feriefond eller et andet
ferieformål.
Stk. 6.  
Direktøren for Arbejdsdirektoratet træffer afgørelse om ind-
betaling af feriegodtgørelse, løn under ferie eller ferietillæg til
Arbejdsmarkedets Feriefond, jf. § 37.

Stk. 2.  
Beskæftigelsesministeren fastsætter regler om indbetaling af stats-
kassens andel af de i § 36 nævnte beløb og om udbetaling af stats-
kassens andel af udbetalinger efter § 41, stk. 2.

Indhentning af oplysninger, dokumentation og digital
kommunikation

§ 43

Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan indhente oplysninger 
til brug for administrationen af denne lov fra lønmodtagere og
arbejdsgivere og disses organisationer, andre offentlige myndig-
heder, arbejdsløshedskasser, Lønmodtagernes Garantifond,
Arbejdsmarkedets Tillægspension, den, der administrerer beløb
omfattet af § 36, stk. 3, og Arbejdsmarkedets Feriefond, herunder
i elektronisk form,

1) om, hvilke personer der har været ansat hos en arbejdsgiver,

2) om, hos hvilke arbejdsgivere en person har været ansat,

3) om, i hvilke perioder en person har holdt ferie,

4) om, hvornår en person er ophørt hos en arbejdsgiver,

5) om, i hvilken periode og i hvilket omfang en person har været 
beskæftiget,

6) om, hvilken løn der er udbetalt til en person,

7) om, hvilke offentlige ydelser der er udbetalt til en person,

8) om feriegodtgørelse, der ikke er hævet, eller løn under ferie 
eller ferietillæg, der ikke er udbetalt, herunder udbetalinger 
efter §§ 34 a eller 34 b,

9) om meddelelser af betydning for opkrævning og kontrol med 
indbetaling til FerieKonto,

10) om meddelelser af betydning for kontrol med udbetaling af 
feriegodtgørelse, løn under ferie og ferietillæg, jf. §§ 34 a eller 
34 b, herunder personers skriftlige erklæringer, og

11) om regnskabsoplysninger m.v. af betydning for kontrol med 
den, der administrerer beløb omfattet af § 36, stk. 3.
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Stk. 7. 
Direktøren for Arbejdsdirektoratet kan træffe afgørelse om admi-
nistrationen af de beløb, der anvendes til andet ferieformål, jf. 
§ 36, stk. 3.

§ 45

Direktøren for Arbejdsdirektoratets afgørelser kan af den, afgørel-
sen vedrører, indbringes for Arbejdsmarkedets Ankenævn inden 
4 uger efter, at sagens parter har fået meddelelse om afgørelsen.
Stk. 2.  
Klagen sendes til direktøren for Arbejdsdirektoratet, der vurderer
sagen på ny. Fastholder direktøren for Arbejdsdirektoratet sin
afgørelse helt eller delvis, sendes klagen til ankenævnet, og sagens
parter underrettes samtidig herom. Ankenævnets afgørelser kan
ikke indbringes for anden administrativ myndighed.
Stk. 3.  
Beskæftigelsesministeren fastsætter efter forhandling med
arbejdsmarkedets parter nærmere regler om Arbejdsmarkedets
Ankenævns sammensætning og kompetence i forbindelse med
nævnets behandling af sager efter loven.

Arbejdsmarkedets Feriefond

§ 46

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution.
Stk. 2.  
Fondens midler består af renter og andet afkast af kapitalen samt
beløb, som i medfør af loven tilfalder fonden.
Stk. 3.  
Fondens midler anvendes til ferieformål til lønmodtagere, herun-
der særligt gennem støtte til institutioner eller organisationer, der
tilvejebringer feriemuligheder for lønmodtagere.
Stk. 4.  
Beskæftigelsesministeren udpeger fondens bestyrelse, herunder
formanden. Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen.

Stk. 5.  
Den kapital, som fonden rådede over pr. 1. juli 1974, skal forblive
urørt. Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændig-
heder godkende, at der af denne kapital ydes støtte i form af lån.
Stk. 6.  
Fondens regnskab skal revideres af mindst 2 revisorer, hvoraf
mindst én skal være statsautoriseret revisor. Bestyrelsen udnæv-
ner revisorerne for 3 år ad gangen, men kan til enhver tid trække
udnævnelsen tilbage.
Stk. 7.  
Det reviderede årsregnskab indsendes efter godkendelse af besty-
relsen til beskæftigelsesministeren.
Stk. 8.  
Beskæftigelsesministeren fastsætter vedtægter for fonden.

§



29

Lov om ændring af ferieloven (Renteafkast af 
Feriekonto)

§ 1 

I ferieloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 407 af 28. maj 2004, 
foretages følgende ændring:
1.  
I § 32, stk. 2, ændres “2004” til “hvert af årene 2004, 2005, 
2006, 2007 og 2008”.

§ 2 

Loven træder i kraft den 1. januar 2005.

Bilag 2

§
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Ekstrakt af Lov om ændring af ferieloven. (Udbetaling
af uhævede feriepenge) 
Beskæftigelsesministeriets lov nr. 1200 af 27. december
2003.

§ 2 

Stk. 1. 
Loven træder i kraft den 1. januar 2004. § 1, nr. 19, træder dog
først i kraft den 1. januar 2005. § 1, nr. 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13 og
24, har virkning for ferie, som er optjent efter den 31. december
2001. 
Stk. 2. 
Ferie, der er overført efter § 19, stk. 5, ved aftale indgået før den
1. januar 2004, afholdes efter de hidti-dige regler herom. 
Stk. 3. 
Af de forældede og uhævede feriepenge, jf. lovens § 36, stk. 1 og 2,
som vedrører optjeningsåret 2002, tilfalder 74 pct. statskassen og
26 pct. Arbejdsmarkedets Feriefond. Såfremt der er givet tilladelse
efter lovens § 36, stk. 3, til at anvende uhævede feriepenge til
andet formål, tilfalder de 26 pct. dette andet formål i stedet for
Arbejdsmarkedets Feriefond. 

Bilag 3

§



31

Beskæftigelsesministeriets bekendtgørelse nr. 126 af
25. februar 2003 om vedtægter for Arbejdsmarkedets
Feriefond  

I medfør af § 46, stk. 8, i lov nr. 396 af 31. maj 2000, ferielov,
fastsættes følgende vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond:  

§ 1     

Arbejdsmarkedets Feriefond er en selvejende institution oprettet
ved lov nr. 268 af 22. maj 1974 om ændring af ferieloven.  
Stk. 2.
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.  

Støtte til ferieformål  

§ 2    

Arbejdsmarkedets Feriefond anvender fondens midler til feriefor-
mål for lønmodtagere særligt familier med børn og særligt gen-
nem støtte til institutioner eller organisationer, der tilvejebringer
feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets-, oplevelses-
og bo-muligheder.  

§ 3

Arbejdsmarkedets Feriefond yder støtte i form af lån eller tilskud
til erhvervelse af arealer, opførelse, ombygning og indretninger 
af bygninger til ferieformål, i form af de i § 2 nævnte aktivitets-,
oplevelses- og bomulig-heder, modernisering af feriehuse m.v. 
og andre foranstaltninger til fremme af ferieformål. I tilknytning
hertil kan Feriefonden yde støtte til information om aktivitets- 
og oplevelsesmuligheder i den eller de pågældende regioner.  

Vilkår  

§ 4

Støtte ydes efter ansøgning til Arbejdsmarkedets Feriefond, der i
det enkelte tilfælde træffer afgørelse om vilkårene.  

§ 5

Støtte skal dog altid gøres betinget af, at Arbejdsmarkedets Ferie-
fond har fuld indsigt i regnskabsmateriale m.v. vedrørende driften
af de feriecentre m.v., der er erhvervet eller opført for fondens
midler, eller hvortil der ydes tilskud til driften.  

§ 6 

Støtte til erhvervelse af arealer og til opførelse, ombygning og ind-
retning af bygninger kan kun ydes som lån. Lån til bomuligheder

kan højest udgøre 70 pct. af de afholdte udgifter (anskaffelsesvær-
dien) og skal have sikkerhed inden for 90 pct. heraf. Lån til akti-
vitets- og oplevelsesmuligheder ydes under forudsætning af, at 
projektet også støttes af regionale eller lokale investorer i et ikke
uvæsentligt omfang.  
Stk. 2.
Støtte til igangsættelse af aktivitets- og oplevelsesmuligheder kan
ydes som tilskud.  
Stk. 3.
Støtte efter stk. 1 skal gøres betinget af, at fonden har fuld indsigt
i byggeregnskab, regnskabsmateriale m.v. for det pågældende byg-
geri.  
Stk. 4.
Fonden skal ved gennemgang af det endelige reviderede bygge-
regnskab samt ved enhver á conto udbetaling sikre, at der forelig-
ger fyldestgørende dokumentation for afholdte byggeomkostninger
m.v.  
Stk. 5.
Støtte til etablerede bomuligheder, herunder vandrerhjem, kan
ikke ydes til den løbende drift, herunder særligt til vedligeholdelse
af bygninger, men alene til forbedring eller opkvalificering af disse
indenfor den eksisterende kapacitet. Forbedringerne må ikke kom-
pensere for manglende vedligeholdelse, hvilket skal kunne godt-
gøres af støttemodtageren.  
Stk. 6.
Hvis der gives støtte til institutioner eller organisationer, der
udover kerneaktiviteten feriemuligheder for lønmodtagere også
udbyder sideaktiviteter fx konference- og restaurationsfaciliteter,

Bilag 4

§
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som er tilgængelige for andre end kerneaktivitetens brugere og
som ikke er bortforpagtede på markedsmæssige vilkår, skal støtten
gøres betinget af, at der føres selvstændige regnskaber for sideakti-
viteterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og at side-
aktiviteterne drives på markedsvilkår, herunder markedsbestemt
husleje for lokaler.  

§ 7  

Ved forhåndstilsagn om støtte skal der tages forbehold for ændrin-
ger i grundlaget for fondens virksomhed, der besluttes af Folketin-
get (herunder Finansudvalget).  

Midler  

§ 8

Arbejdsmarkedets Feriefonds midler består af renter og andet
afkast af kapitalen, renteafkast fra FerieKonto, jf. § 32, stk. 2 og 
§ 34, samt beløb, som i medfør af ferieloven tilfalder fonden.  

§ 9

Under fondens midler hører endvidere den kapital, som fonden
rådede over pr. 1. juli 1974. Denne kapital, der er anbragt i kasse-
obligationer, skal forblive urørt. Der skal foretages genkøb af
udtrukne obligationer (nominel værdi).  
Stk. 2.
Beskæftigelsesministeren kan dog under særlige omstændigheder
godkende, at der af denne kapital ydes støtte i form af lån.  
Stk. 3.
Fondens øvrige midler anbringes i kasseobligationer eller penge-
institut.  

Bestyrelse  

§ 10 

Beskæftigelsesministeren udpeger efter drøftelse med de i bestyrel-
sen repræsenterede organisationer bestyrelsens formand.  

Stk. 2.
Bestyrelsen består herudover af 14 medlemmer, der udpeges af
beskæftigelsesministeren efter indstilling af følgende myndigheder
og organisationer:  
1 repræsentant for Beskæftigelsesministeriet,  
1 repræsentant for Miljøministeriet,  
1 repræsentant for Økonomi- og Erhvervsministeriet,  
1 repræsentant for Kulturministeriet,  
4 repræsentanter for Landsorganisationen i Danmark,  
1 repræsentant for Funktionærernes og Tjenestemændenes 

Fællesråd,  
1 repræsentant for Akademikernes Centralorganisation,  
1 repræsentant for Funktionærernes og Tjenestemændenes 

Fællesråd og Akademikernes Centralorganisation i fællesskab,  
1 repræsentant for Ledernes Hovedorganisation,  
1 repræsentant for Dansk Arbejdsgiverforening og  
1 repræsentant for Sammenslutningen af Landbrugets 

Arbejdsgiverforeninger.  

Stk. 3.
Beskæftigelsesministeriets repræsentant er stedfortræder for for-
manden i tilfælde af dennes forfald.  
Stk. 4.
Bestyrelsen udpeges for 3 år ad gangen. Genbeskikkelse kan finde
sted.  
Stk. 5.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.  

§ 11

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 8 medlemmer, 
herunder formanden, eller – i dennes forfald - formandens sted-
fortræder, er til stede.  
Stk. 2.
Alle beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt flertal blandt
de fremmødte. Står stemmerne lige, er formandens eller – i dennes
forfald – formandens stedfortræders stemme afgørende.  

§
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§ 12 

Bestyrelsen kan nedsætte et forretningsudvalg til at forestå fon-
dens daglige ledelse.  
Stk. 2.
Formanden for bestyrelsen er forretningsudvalgets formand.  

§ 13

Arbejdsmarkedets Feriefond tegnes af formanden – eller i dennes
forfald formandens stedfortræder – i forening med et andet 
bestyrelsesmedlem.  

§ 14

Arbejdsmarkedets Feriefond kan af sine midler afholde admini-
strationsudgifter.  

Regnskab og revision  

§ 15 

Fondens regnskabsår er kalenderåret.  
Stk. 2.
Det påhviler Arbejdsmarkedets Feriefond efter udløbet af hvert
regnskabsår at aflægge driftsregnskab over det forløbne år med
status pr. 31. december.  
Stk. 3.
Regnskabet revideres af 2 revisorer, hvoraf mindst een skal være
statsautoriseret revisor.   Revisorerne vælges af bestyrelsen.  

§ 16

Et eksemplar af det reviderede årsregnskab med status sendes til
beskæftigelsesministeren inden udgangen af maj måned i året
efter regnskabsårets udløb.  

§ 17

Rigsrevisionen kan gennem beskæftigelsesministeren kræve det
reviderede regnskab forelagt til gennemgang med henblik på at
påse, at regnskabet er undergivet betryggende revision, at de 
midler, der indgår i fonden, anvendes i overensstemmelse med

ferielovens § 46, stk. 3, og at der i øvrigt er taget skyldige 
økonomiske hensyn ved forvaltningen af midlerne.  

Beretning  

§ 18

Det påhviler Arbejdsmarkedets Feriefond efter udløbet af hvert
regnskabsår at udarbejde en beretning om fondens virksomhed i
det forløbne år. Beretningen sendes til beskæftigelsesministeren
inden udgangen af maj måned i året efter regnskabsårets udløb.  

Andre bestemmelser  

§ 19

Ændringer i disse vedtægter kan foretages af beskæftigelsesmini-
steren efter indstilling fra Arbejdsmarkedets Feriefond, eller i
øvrigt efter at fonden har haft lejlighed til at afgive en udtalelse.  

§ 20

Denne bekendtgørelse træder i kraft den 18. marts 2003 og har
virkning for de beslutninger, bestyrelsen træffer efter denne dato.
Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 163 af 12. marts 2001 om
vedtægter for Arbejdsmarkedets Feriefond.  

§
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Hjerl Hedes Frilandsmuseum. Ringning af vognhjul ved smedien.
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Bilag 5

Arbejdsmarkedets Feriefonds støttepolitik.

Fondens støttepolitik er af bestyrelsen fastsat således:

For al støtte fra Arbejdsmarkedets Feriefond gælder i overens-
stemmelse med fondens vedtægter, at fondens midler anvendes til
ferieformål for lønmodtagere særligt familier med børn og særligt
gennem støtte til institutioner eller organisationer, der tilveje-
bringer feriemuligheder for lønmodtagere, i form af aktivitets-,
oplevelses- og bomuligheder.

Fonden yder fortrinsvis støtte til følgende tiltag:

a) Ferieafholdelse i Danmark for grupper af vanskeligt stillede 
personer, der ikke vurderes at have ressourcer eller økonomi til 
at etablere ferieophold. Fonden lægger vægt på, at ansøger 
redegør for klart definerede udvælgelseskriterier for deltagende 
personer, samt at ansøger er underlagt en betryggende revision.

b) Projekter med ferieformål der giver mulighed for aktiviteter og 
oplevelser inden for områderne kultur, natur- og kulturmiljø. 
Støtte gives fortrinsvis til personlig formidling og til fremme af
tilgængelighed for handicappede i forbindelse med f.eks. natur-
områder, bygninger og historiske mindesmærker. Fonden 
lægger vægt på, at projekterne er til gavn for både feriegæsterne
og lokalsamfundet samt at formidlingen overfor disse grupper 
sker via kvalificerede formidlere og vejledere.

c) I det omfang fonden vurderer at have økonomiske ressourcer 
hertil, kan der i beskedent omfang ydes støtte til feriecentre og 
vandrerhjem til opkvalificering med fokus på fremtidssikring 
af oplevelser og faciliteter. 

Støtte til institutioner eller organisationer, der udover kerne-
aktiviteten, feriemuligheder for lønmodtagere, også udbyder side-
aktiviteter (f.eks. konference-, kursus- eller restaurationsfacilite-
ter, butik m.v.), der ikke er bortforpagtede på markedsmæssige 
vilkår, er betinget af, at der føres selvstændige regnskaber for 
sideaktiviteterne i overensstemmelse med årsregnskabsloven, og
at sideaktiviteterne drives på markedsvilkår, herunder markeds-
bestemt husleje for lokaler.

Støtte til etablerede bomuligheder kan ikke ydes til den løbende
drift, herunder særligt til vedligeholdelse af bygninger, men alene
til forbedring eller opkvalificering af disse indenfor den eksiste-
rende kapacitet. Forbedringer må ikke kompensere for manglende
vedligeholdelse, hvilket skal kunne godtgøres af støtteansøger.

København, den 25. februar 2004
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