
 

 



 

 

  
Den 1. juli 2020 var det to år siden, at Plan Danmark og BØRNEfonden fusionerede og blev 

til PlanBørnefonden. Ved starten af det nye finansår kunne bestyrelsen og resten af 

PlanBørnefonden dermed sætte punktum for en vellykket fusion. Udadtil har fusionen 

betydet, at PlanBørnefonden har fået en markant position og kan tiltrække nye, store 

donorer som f.eks. LEGO Fonden. Mens fusionen indadtil har haft positive effekter i form af 

komplimenterende kompetencer, synergieffekter på tværs af de to organisationer samt 

større indflydelse i Plan International.  

 

 

I første kvartal blev PlanBørnefondens årsrapport og -regnskab for 2019/2020 udsendt. 

Tallene og resultaterne cementerer, at fusionen er lykkedes og at mål og synergieffekter er 

realiseret. PlanBørnefonden er fortsat karakteriseret ved organisatorisk og økonomisk 

robusthed, som danner et godt fundament for PlanBørnefondens arbejde for at sikre børn og 

unges rettigheder og skabe lige muligheder uanset køn. Læs mere om PlanBørnefondens 

resultater og årsregnskab her.   

 

  
Bestyrelsen godkendte i september PlanBørnefondens KPI’er for FY21, som bl.a. sætter 

fokus på digitalisering, kommunikation, fundraising samt etablering af nye partnerskaber 

med størst mulig impact.  

 

  
En opdateret fundraising strategi målrettet privatpersoner og virksomheder blev godkendt af 

bestyrelsen. Den overordnede ambition med strategien er, at PlanBørnefonden skal 

engagere Danmark, øge sit brand kendskab og derigennem tiltrække flere private 

bidragydere og virksomheder som sammen med PlanBørnefonden skal gøre en forskel for 

børn og unge.  

 

  
I juli måned tog Plan International hul på fase 1 i opdateringen af den globale strategi for 

perioden 2022-2027. PlanBørnefondens bestyrelse har givet sit input til strategiopdateringen 

og lagde bl.a. vægt på fokus på pigerne, måling af impact og sponsorship produktudvikling. 

 

  
Charlotte Jepsen er ny næstformand for PlanBørnefondens bestyrelse. Charlotte Jepsen er 

administrerende direktør i Danske Revisorer og indtrådte i Plan Danmarks bestyrelse i 2014. 

Charlotte Jepsen afløser Allan Fenger på posten som næstformand. Allan Fenger fortsætter 

i PlanBørnefondens bestyrelse og takkes for sin store indsats – ikke mindst under fusionen.  

https://planbornefonden.dk/wp-content/uploads/2020/10/PlanBoernefonden-aarsrapport-20192020.pdf

