
Tunø-Røgeri-Fonden 

Ledelsesberetning 

Fondens væsentligste aktiviteter 
Fondens væsentligste aktiviteter består i røgning af fiskeprodukter og salt. Herudover udlejer fonden 
lokalerne og røgeri til en restaurant. 

Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold 
Selskabets resultatopgørelse for regnskabsåret 01-01 -2020 - 31-12-2020 udviser et resultat på kr. 
-15. 990, og selskabets balance pr. 31-12-2020 udviser en balancesum på kr. 1. 983.169, og en 
egenkapital på kr. 500.244.

Fonden har fortsat sine normale driftsaktiviteter. Erhvervsstyrelsen har vurderet Fondens drift og 
omsætning. Driften er godtkendt uden kommentarer, men styrelsen har overført Fonden fra 
erhvervsdrivende til privat fond, da omsætningen ligger under de 300.000 kr., som er kravet til en 
erhvervsfond. Overførslen har ingen konsekvenser for Fondens drift og formål.

Den hastige spredning af COVID-19 virussen i Danmark og resten af verden siden marts 2020 har 
nødvendiggjort en række restriktioner fra de danske myndigheder, der potentielt kan få store 
samfundsøkonomiske konsekvenser. Uanset dette har fondens forpagter af røgeriet kunnet overholde sin 
forpagtningsaftale. Fonden er derfor kun i begrænset omfang berørt af de gennemførte restriktioner. 

Årets udvikling og resultat anses under disse omstændigheder for at være tilfredsstillende. 

Forventninger til fremtiden 
Der forventes en positiv udvikling i fondens aktiviteter i det kommende år. Der er indgået aftale med 
den nuværende forpagter om udleje af Røgeriet på årsbasis de kommende tre år. Forpagter forpligter 
sig i den nye kontrakt til at tilstræbe en udvikling af røgeri-produkter med henblik på at skabe et brand 
for Røgeriets produkter også på fastlandet. Til støtte her for har Fonden hos Patent- og 
Varemærkestyrelsen fået navnene Tunø Røgeri samt Tunø Røgeri og Restaurant registreret som 
varemærker.

Væsentlige ændringer i selskabets aktiviteter og økonomiske forhold 
Med udgangspunkt i resultatet for 2020 har bestyrelsen en forventning om et 2021-resultat, der 
minimum er på niveau med 2020.ft. 

Redegørelse for god fondsledelse 
Fondens bestyrelse ønsker at arbejde åbent, gennemskueligt og i overensstemmelse med anbefalinger i 
God Fondsledelse. Nærmere redegørelse findes på fondens hjemmesidewww.tunoeroegeri.dk. 

Redegørelse for fondens uddelingspolitik 
Fondens bestyrelse har på nuværende tidspunkt ingen uddelingspolitik, idet ønsket om fondens 
konsolidering anses mere betydende. Fonden vil i fremtiden fastlægge en uddelingspolitik når 
økonomien tillader dette. 
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