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Indledning
BMC er en erhvervsdrivende fond, hvis
hovedformål er at virke konsoliderende
for Danfoss A/S. Ved bl.a. at sikre
ledelsesforhold og kapitalforhold, arbejder
BMC til gavn for virksomheden.
Er fondens hovedformål opfyldt, kan den
vælge at støtte Danfoss A/S indirekte
gennem selvvalgte donationer indenfor
tre uddelingsspor:
• Forskning og Uddannelse
• Nærområder og Lokalsamfund
• Bæredygtighed
Fonden kan ikke ansøges om midler. Bestyrelsen
vælger selv initiativer, som den ønsker at støtte.
De projekter som BMC støtter økonomisk, realiseres
i et samarbejde med eksterne partnere. Fonden
er aktiv medspiller og følger projekterne tæt fra
idé til realisering, og kan desuden vælge at være
garant for den efterfølgende drift i en periode.
Kommunikation, herunder markedsføring og
reklame for de enkelte projekter, varetages af
projektejernes egne driftsorganisationer.
BMC har egen hjemmeside, www.bmcfond.dk,
som bruges til at formidle indhold, der er central
for fondens formål og virke:
• Gennem sin uddelingspolitik vises fonden som
en lokal fond, der arbejder for Danfoss ved at
gøre regionen attraktiv at bo i.
• Transparens og åbenhed om fonden og dens
aktiviteter.
• Information om organisering, investeringer og
filantropiske projekter
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Fondsloven fra 2014 pålægger erhvervsdrivende
fonde at forholde sig til anbefalingerne for god
fondsledelse, herunder også til kommunikation om
fondens virke. BMC imødekommer anbefalingerne
i kraft af:
• Hjemmeside for fonden: www.bmcfond.dk
• Kommunikationsansvarlig ansat i 			
driftsorganisationen
• Årsrapporter, der forholder sig til anbefalingerne
for god fondsledelse
Opgavefordeling og ansvar
Ifølge fondens forretningsorden er det formanden,
der videreformidler information om bestyrelsens
beslutninger. Både formand og administrerende
direktør kan udtale sig om donationer og projekter.
Henvendelser fra eksterne parter, som ønsker
viden om fonden eller dens projekter, koordineres
løbende.
Udvalgte kommunikationsopgaver koordineres
efter behov med Danfoss Communications,
med primært fokus på pressekontakt. Danfoss
Communications varetager bl.a. den åbne
pressetelefon 24/7.

Medievalg og målgrupper
Målgrupperne for fondens kommunikation
er:
• Lokalområdet i form af private og offentlige
aktører
• Potentielle tilflyttere: arbejdskraft og studerende
• Netværk, organisationer og virksomheder med
interesse for BMC, Danfoss og området
• Politikere og beslutningstagere

Henvendelser fra pressen varetages af fondens
kommunikationsansvarlige, som tager den
indledende dialog og vurderer fondens videre
aktion og evt. involvering. Basereret på medie,
emne og relevans kan der ske involvering af
presseansvarlig ved Danfoss Communications.
Fondens formand og direktør er tilgængelige for
interviews, når det vurderes at have relevans for
fondens projekter og/eller generelle arbejde.

Kommunikation om fondens arbejde og
organisation sker primært via hjemmeside
og sekundært via instagram og LinkedIn,
pressemeddelelser og kontakt til relevante medier.

Principper for kommunikationen
Fonden kommunikerer om sig selv og sine
aktiviteter, med den hensigt at skabe viden om
fondens virke og overordnede formål.

Ved udvalgte nye uddelinger og investeringer
med særlig størrelse eller formål, orienteres
Pressen direkte.

Fokus er at skabe positiv omtale lokalt og nationalt,
til gavn for Danfoss A/S.

Kontakt til Bitten & Mads Clausen Fond sker
via fondens mailboks: info@bmcfond.dk som
monitoreres løbende.

Kommunikation sker i et omfang, der lever op til
anbefalingerne for god fondsledelse. Der leveres
gennemsigtighed omkring økonomi, organisering
og fordeling af projektmidler. Disse elementer er
tilgængelige på fondens hjemmeside.
Hjemmesiden www.bmcfond.dk er det
primære omdrejningspunktet for fondens
kommunikationsarbejde. Her orienteres løbende
om støttede projekter og om nyheder relateret til
fondens virke.
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