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Hofmarskallens
indledning
2018 var et ganske særligt år i Kongehuset. Kort før midnat den 13. februar sov H.K.H. Prins Henrik stille
ind på Fredensborg Slot omgivet af H.M. Dronningen og sine to sønner. Prins Henrik blev 83 år. I
dagene inden bisættelsen lå Prinsen på Castrum Doloris i Christiansborg Slotskirke, hvor flere end
20.000 mennesker trodsede februar-kulden og mødte frem for at vise Prinsen den sidste ære. Også
andre steder i Danmark viste danskerne deres sympati for Prinsen og medfølelse med den kongelige
familie, og det blev et smukt farvel til Dronningens ægtefælle og livsledsager gennem mere end et
halvt århundrede. Den 20. februar blev Prins Henrik bisat fra Christiansborg Slotskirke.

Nogle måneder senere viste danskerne igen deres store støtte til Kongehuset, da H.K.H. Kronprinsen
fyldte 50 år. Festlighederne blev indledt allerede 2. Pinsedag med løbet Royal Run, hvor 63.000
deltagere mødte til start i Danmarks fem største byer, Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København.
På selve fødselsdagen den 26. maj blev Kronprinsen fejret på en fyldt Amalienborg Slotsplads, da
fødselaren viste sig på balkonen på Frederiks VIII's Palæ, først alene og siden sammen med
Kronprinsessen, parrets fire børn og Dronningen. Om aftenen var
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Dronningen vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot med deltagelse af gæster fra ind- og udland.
Blandt elementerne i fejringen var desuden åbningen af Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse på Aarhus Universitet. Målet er at skabe et internationalt kraftcenter for forskningsbaseret
viden om offentlig ledelse.

Et af årets øvrige højdepunkter blev statsbesøget fra Frankrig i slutningen af august. Det franske
præsidentpar besøgte Danmark med deltagelse af mere end 150 danske og franske virksomheder og
institutioner. I december var Dronningen på officielt besøg i Island, der kunne fejre 100 år som suveræn
stat. I løbet af året stod Kronprinsparret i spidsen for en række erhvervs- og kulturfremstød i Italien,
Letland, Finland, Kina og USA.

Året bød i det hele taget på et meget omfattende program for den kongelige familie. Med Dronningen i
spidsen deltog den kongelige familie i begivenheder og arrangementer inden for en bred vifte af
områder som erhverv og kultur, sociale og humanitære aktiviteter, sport og sundhed, Forsvaret,
forskning og uddannelse samt fonds- og prisuddelinger.

Kongeskibet Dannebrog bragte i sensommeren Dronningen på sommertogt til kommunerne Silkeborg
og Svendborg. I august var Kronprinsfamilien på Færøerne med Kongeskibet.

Kvinders rettigheder og ligestilling mellem kønnene er blandt H.K.H. Kronprinsessens fokusområder, og
dette blev blandt andet markeret med et besøg i Kenya og møder med en række personer og
organisationer, der arbejder lokalt. Efter rejsen delte Kronprinsessen sine egne billeder og indtryk fra
rejsen på Kongehusets instagramprofil. I 2018 besøgte Kronprinsessen tillige New York under FNs
Generalforsamling for at deltage i en række arrangementer om ligestilling, blandt andet hos FNs
Befolkningsfond (UNFPA), hvor Kronprinsessen er protektor. I løbet af året besøgte Kronprinsessen
også Europarådet i Strasbourg i forbindelse med det danske formandskab for Europarådets
Ministerkomité og holdt i den forbindelse en tale om menneskerettigheder.

Til daglig varetager H.K.H. Prins Joachim stillingen som særlig sagkyndig i Forsvaret med den opgave
at bidrage til at styrke anvendelsen af frivillige i Hjemmeværnet og personel af reserven. Men denne
opgave er langt fra Prinsens eneste forbindelse til Forsvaret. I oktober besøgte Prins Joachim
eksempelvis de tre baltiske lande og mødte blandt andre danske soldater, stationeret som en del af
NATOs indsats i Baltikum.

Blandt H.K.H. Prinsesse Maries mærkesager er fokus på madspild, og denne sag er Prinsessen med til at
skabe opmærksomhed omkring med deltagelse i en række arrangementer og
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begivenheder. Det skete for eksempel, da Københavns Kommune lancerede et nyt
undervisningsmateriale til skoleelever med oplysning om madspild. Prinsesse Marie åbnede også for
tredje år i træk fødevaretopmødet ”World Food Summit - Better Food for More People”.

I sin egenskab af protektor for Det Danske Spejderkorps og De Grønne Pigespejdere åbnede
H.K.H. Prinsesse Benedikte i januar spejderkonferencen ”Building Leadership Capacity”. Prinsessen
deltog også i åbningen af Den nordiske Spejderkonference, der holdes hvert tredje år og blandt andet
har til formål at inspirere deltagerne på tværs af landegrænser i Norden.

Kongehusets årsrapport har denne gang fået en lidt anden form end tidligere. I beretningen om den
kongelige families officielle arrangementer og øvrige gøremål er der i år sat fokus på udvalgte
begivenheder, suppleret af en liste over samtlige arrangementer med kongelig deltagelse. Desuden er
der som noget nyt en mere uddybende beskrivelse af Kongehuset som arbejdsplads.

I årsrapporten er der desuden en redegørelse om de kongelige fonde, der sidste år uddelte mere end
ni millioner kroner fordelt på 125 projekter. Under økonomi- og regnskabsafsnittet bliver der redegjort
for Kongehusets økonomi- og personaleforhold.

Velkommen til Kongehusets årsrapport 2018 - og god læselyst.

Hofmarskal Michael Ehrenreich.
FOTO: STEEN BROGAARD ©

6

Beretning | Kongehuset

Beretning
I kraft af grundloven varetager Hendes Majestæt Dronningen en række opgaver som statsoverhoved i
et konstitutionelt monarki. Dronningens væsentligste opgaver er at repræsentere Danmark udadtil og
være et samlingspunkt indadtil. Disse opgaver opfyldes blandt andet ved, at Dronningen og den
kongelige familie varetager en række repræsentative opgaver i ind- og udland samt opgaver af
historisk og traditionsbåren karakter. 

Den lovgivende magt udøves af Dronningen og Folketinget i forening. Inden en lov kan få gyldighed,
skal den efter vedtagelse i Folketinget stadfæstes af Dronningen. Stadfæstelsen finder sted i statsråd. I
2018 blev der holdt seks statsråd på Christiansborg Slot, hvor Dronningen fører forsæde, og
Kronprinsen som hovedregel også deltager.

Dronningen modtager desuden regelmæssigt statsministeren og udenrigsministeren, som orienterer
om den seneste politiske udvikling i ind- og udland.

I audiens hos Dronningen
I løbet af året modtager Dronningen en række udenlandske statsoverhoveder, regeringschefer,
udenrigsministre og parlamentsformænd i forbindelse med deres besøg i Danmark.
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Modtagelsen sker i en såkaldt privat audiens og finder som oftest sted på Amalienborg. I 2018 modtog
Majestæten formanden for Moldovas parlament, Argentinas senatsformand, Israels præsident,
Vietnams premierminister, Sydkoreas præsident, Etiopiens præsident og Ungarns parlamentsformand.

I 2018 tog Dronningen ligeledes imod 23 nye udenlandske ambassadører på henholdsvis Amalienborg
og Fredensborg Slot, hvor ambassadørerne afleverede deres akkreditiver til Dronningen. Akkreditivet
er en fuldmagt fra den nye ambassadørs statsoverhoved; først når denne er overbragt, kan
ambassadøren udføre sit arbejde i Danmark. Når ambassadøren afslutter sin embedsperiode,
modtages den pågældende i afskedsaudiens hos Dronningen. I 2018 modtog Majestæten 14
ambassadører i afskedsaudiens.

Mere end 1.400 borgere valgte i 2018 at møde op til offentlig audiens på Christiansborg Slot for at
takke Dronningen personligt for tildeling af en orden eller en medalje, for kongelig udnævnelse eller
afsked eller for deltagelse ved en åbning eller et besøg. Der blev i 2018 afholdt offentlig audiens 20
gange. I Dronningens fravær er det Kronprinsen, der modtager de audienssøgende.

Ambassadørmodtagelse på Fredensborg Slot.
F O T O : K E L D N AV N T O F T ©

En række udenlandske statsoverhoveder blev i årets
løb modtaget af Dronningen. Hendes Majestæt
modtog i oktober 2018 Hans Excellence Israels
Præsident Reuven Rivlin.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©
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DANMARKS FARVEL TIL PRINS HENRIK
Den 13. februar 2018 kort før midnat sov Prins Henrik stille ind på Fredensborg Slot omgivet af Dronningen
og sine to sønner. Prinsen døde efter et kort sygdomsforløb og tilbragte efter eget ønske sin sidste tid
hjemme.

Danmarks afsked med Prins Henrik, Dronningens ægtemand gennem mere end 50 år, var præget af stor
varme og sympati. Da Prins Henriks båre blev overført fra Fredensborg Slot til Amalienborg, var mange
borgere mødt op langs slotsalleen i Fredensborg for at sige et sidste farvel, og bilisterne holdt stille langs
ruten til København. Rustvognen blev eskorteret af motorcykler fra Nordsjællands Politi fulgt af en kortege
med Dronningen og den kongelige familie. Ved ankomsten til Christian IX’s Palæ på Amalienborg bar Prins
Henriks nærmeste ansatte båren op i Riddersalen, hvor en æresvagt bestående af værnepligtige fra Den
Kongelige Livgarde og Kongeskibet Dannebrog det følgende døgn stod vagt ved båren, der var svøbt i
Prinsens eget flag.

Kronprinsfamilien og Prins Joachim og Prinsesse
Marie med børn kom ud på slotspladsen for at se de
mange blomster, der var lagt foran Christian IX's Palæ
på Amalienborg.
FOTO: LISELOTTE SABROE, RITZAU SCANPIX ©

I dagene efter Prins Henriks død lagde danskerne
blomster ved de kongelige slotte. På Fredensborg
Slot lå blomsterne ved indkørslen til Indre Slotsgård.
FOTO: ASGER LADEFOGED, RITZAU SCANPIX ©
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Da Prins Henriks båre om aftenen den 16. februar blev overført fra Amalienborg til Christiansborg Slotskirke,
havde tusindvis af danskere taget opstilling langs ruten.

I løbet af de følgende tre dage havde danskerne mulighed for at sige farvel til Prinsen, der ifølge traditionen
i Kongehuset lå på Castrum Doloris. Betegnelsen, der kommer fra latin og betyder ”smertens leje”, beskriver
den forhøjning, hvorpå Prinsens båre stod indtil bisættelsen. Mere end 20.000 danskere trodsede
februarkulden og mødte op for at vise Prins Henrik den sidste ære ved at defilere forbi båren til tonerne af
musik og sang fra en række organister, sangere og musikere.

Den 15. februar 2018 blev Prins Henriks båre overført
fra Fredensborg Slot til Amalienborg.
FOTO: LISELOTTE SABROE, RITZAU SCANPIX ©

Prins Henriks båre blev kørt i rustvogn fra
Fredensborg Slot til Christian IX’s Palæ, Amalienborg.
Bag rustvognen fulgte en kortege med den kongelige
familie.
F O T O : S O F I E M AT H I A S S E N , R I T Z A U S C A N P I X ©

Prinsens sidste overraskelse
Den 20. februar blev Prins Henrik bisat fra Christiansborg Slotskirke med deltagelse af den kongelige
familie, Prinsens franske familie samt repræsentanter fra Hoffet og det officielle Danmark.

I sin tale ved bisættelsen citerede kongelig konfessionarius Erik Norman Svendsen fra Prinsens bryllupstale
til Dronningen i 1967: "Jeg kom fra et blomsternes land til en blomstrende have: Syren og guldregn, hyld og

bonderose, blomster i parker, i marker og skov, blomster i grøftekanten. Men pigen var dog havens
allersomdejligste pynt.”

Det var Prinsens ønske, at blomster og kranse ved bisættelsen i Christiansborg Slotskirke skulle arrangeres
som en blomstrende "have" i kirkerummet. En sidste overraskelse fra Prinsen til Dronningen. Det var
imidlertid ikke kun i kirken, der var en "have" af blomster. I dagene efter Prins Henriks død havde danskerne
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lagt hilsner og blomster ved de kongelige slotte over hele landet. De mange hilsner blev efterfølgende
overbragt til Dronningen og den kongelige familie, og blomsterne blev fordelt ved udvalgte mindesmærker
for faldne soldater i Aarhus og København samt ved mindemuren for den danske officer Svend Bartholin
Paludan-Müller i Gråsten.

Prins Henriks båre blev overført fra Amalienborg til
Christiansborg Slotskirke om aftenen den 16. februar.
Ved ankomsten til slotskirken blev Prins Henriks båre
mødt af et æreskompagni fra Prinsens regiment
"Jydske Dragonregiment".
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

Mere end 20.000 danskere viste Prins Henrik den
sidste ære, da de besøgte Christiansborg Slotskirke,
hvor Prinsens båre lå på Castrum Doloris.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

Dronningen udsendte den 21. februar en dybtfølt tak til danskerne:

”For mig og min familie har det været dybt bevægende at opleve den varme og sympati, der fra alle dele af
det danske samfund er strømmet os i møde i forbindelse med Prins Henriks død og bisættelse. De mange
smukke blomster, spontant nedlagt ved de steder, hvor Prinsen holdt af at være, de mange tusinde
mennesker fra nær og fjern, som trodsede vinterkulden for at vise Prinsen den sidste ære i Slotskirken, og
de utallige skriftlige sympatitilkendegivelser, vi har modtaget, har rørt os alle dybt og er medvirkende til at
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hjælpe os igennem denne svære tid. For alle disse smukke vidnesbyrd om hengivenhed og medfølelse
ønsker jeg og min familie at udtrykke vor dybfølte tak til hele den danske befolkning.”

Et af Prins Henriks sidste ønsker var, at Prinsens aske skulle deles i to. Den ene del skulle nedsættes i den
private have på Fredensborg Slot og den anden spredes over de danske farvande. Prinsens ønske blev
opfyldt, og den kongelige familie var samlet ved begge lejligheder.

Prins Henrik blev bisat fra Christiansborg Slotskirke den 20. februar 2018.
F O T O : S Ø R E N B I D S T R U P, R I T Z A U S C A N P I X ©

Prinsens mange sider
Prins Henrik kom gennem sit mangeårige virke for Danmark til at spille en stor rolle for dansk erhvervsliv.
Prinsen stod i spidsen for adskillige erhvervsfremstød og medvirkede til at synliggøre Danmark og fremme
danske interesser i store dele af verden.
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Derudover varetog Prins Henrik en lang række protektioner og bestyrelsesposter, ligesom Prinsen bestred
poster som æresmedlem, præsident og formand for flere organisationer.

Prinsen udtrykte sig også gennem kunsten og markerede sig både som digter og skulptør. Prinsens
skulpturer ses i dag flere steder i Danmark blandt andet i haverne ved de kongelige slotte, på bytorve og i
parker. Flere af Prins Henriks digtsamlinger og kogebøger er gennem tiden blevet udgivet på dansk, fransk,
grønlandsk, russisk og vietnamesisk. Prins Henrik gjorde sig desuden gældende som sportsmand og viste
sig gennem livet som en dygtig rytter, habil tennisspiller og en erfaren sejlsportsmand. Prinsen var tilmed
en ivrig og engageret jæger.

TEMA

Prins Henriks død

KRONPRINSEN FEJRET LANDET OVER
Få måneder efter Prins Henriks død markerede den kongelige familie og Danmarks befolkning en langt
mere glædelig begivenhed, da Kronprinsen fyldte 50 år den 26. maj.

Flere tusinde mennesker var mødt op langs ruten for at ønske Kronprinsen tillykke med de 50 år, da det
landsdækkende motionsløb Royal Run blev skudt i gang mandag den 21. maj. Det var Kronprinsens eget
ønske at fejre dagen med et løb for alle danskere, uanset alder og kondital.

Flere end 63.000 løbere mødte til start på distancerne One Mile (1,6 kilometer) eller 10 kilometer i
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Danmarks fem største byer: Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København/Frederiksberg.
Kronprinsparret og deres fire børn snørede også selv løbeskoene og løb sammen med danskerne.
Kronprinsen løb distancen One Mile i fire af byerne og sluttede dagen af med 10 kilometer i hovedstaden.
På Amalienborg Slotsplads trådte Dronningen ud på balkonen på Christian IX’s Palæ for at vinke til og
bakke op om Kronprinsen og de øvrige løbere.

Kronprinsen løb Royal Run side om side med
danskerne i Danmarks fem største byer: Aalborg,
Aarhus, Esbjerg, Odense og
København/Frederiksberg.
FOTO: HASSE FERROLD ©

Byen sydede af fest, da de i alt 26.273 løbere, der
deltog i 10 km-løbet i København og på
Frederiksberg, kom i mål på Frederiksberg.
FOTO: LISELOTTE SABROE, RITZAU SCANPIX ©

Udover Royal Run blev Kronprinsens 50-års fødselsdag markeret ved en række begivenheder.
Fejringen blev påbegyndt den 18. maj, hvor Kronprinsen forestod en legatoverrækkelse fra Crown
Prince Frederik Fund, der i 2018 kunne fejre 25-års jubilæum. Fonden yder støtte til studerende inden
for samfundsvidenskaberne og er resultatet af en folkegave, der blev givet til Kronprinsen af en række
dansk-amerikanere i forbindelse med Kronprinsens studier ved Harvard University i USA i årene
1992-93.

Kongeskibet Dannebrog dannede få dage senere en festlig ramme om en reception for Kronprinsens
protektioner. I forlængelse af receptionen sejlede Kronprinsparret med Kongeskibet til Aarhus, hvor
Kronprinsen åbnede et nyt universitetscenter ved navn Kronprins Frederiks Center for Offentlig
Ledelse. Centret er forankret på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor Kronprinsen
selv har taget sin kandidatuddannelse. Målet med det nye forskningscenter er at skabe et
internationalt kraftcenter for forskningsbaseret viden om offentlig ledelse.

En fødselar i mange forklædninger
På selve fødselsdagen den 26. maj kl. 12 trådte Kronprinsen ud på balkonen på Frederik VIII’s

14

Beretning | Kongehuset

Palæ på Amalienborg. Tusindvis af danskere var mødt op på slotspladsen for at fejre deres kronprins
og se Den Kongelige Livgarde gennemføre vagtskifte iført rød gallauniform. Ved Kronprinsens side
stod Kronprinsessen, parrets fire børn og Dronningen.

Samme aften var Dronningen vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot til ære for sin ældste søn
med deltagelse af den kongelige familie samt gæster fra ind- og udland. Kronprinsparret ankom til
gallataflet i en barouche fra Den Kongelige Stald-Etat med eskorte af Gardehusarregimentets
Hesteskadron.

Tusindvis af danskere var mødt op på Amalienborg
Slotsplads for at ønske Kronprinsen tillykke med den
runde fødselsdag.
FOTO: HENNING BAGGER, RITZAU SCANPIX ©

Kronprinsparret med børnene Prins Christian,
Prinsesse Isabella, Prins Vincent og Prinsesse
Josephine vinkede til de mange fremmødte under
fejringen på Amalienborg Slotsplads.
FOTO: HENNING BAGGER, RITZAU SCANPIX ©

Under middagen i Riddersalen holdt Dronningen tale og sagde blandt andet:

”Du står, som man siger, midt i livet. Meget har du nået og meget har du oplevet, og i disse dage har du
kunnet mærke, hvordan hele Danmark slutter op om dig og glæder sig over din gerning. Med iver og energi
går du ind for alt, hvad du har med at gøre, og det sætter spor, hvor end du kommer frem.”
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Dronningen var vært ved et gallataffel på
Christiansborg Slot i anledning af Kronprinsens 50-års
fødselsdag med deltagelse af den kongelige familie
samt gæster fra ind- og udland.

Efter gallataflet var der dans i Riddersalen på
Christiansborg Slot.
F O T O : K E L D N AV N T O F T, K O N G E H U S E T ©

FOTO: HENNING BAGGER, RITZAU SCANPIX ©

Aftenen huskes ligeledes for Kronprinsessens personlige tale til sin mand. Kronprinsessen sagde blandt
andet:

”Du kommer i mange forklædninger så at sige. Du er i konstant bevægelse. Alligevel står du fast. For under
alt det foranderlige er du om nogen en, der kender dig selv. Er dig selv. Deri ligger kernen, der binder alt
det andet sammen. Det kræver mod – og modenhed – at finde sig selv. Det har du gjort, og det fortsætter
du med at gøre. Du er gået dine egne veje, fra du var helt lille, selv om din livsbane på mange måder var
lagt, og du mødte modstand og særlige forventninger undervejs.”

Efter middagen spillede Livgardens Danceband op til dans, og Kronprinsparret indtog dansegulvet med
"Let's Groove" af Earth, Wind & Fire.

Markeringerne i anledning af Kronprinsens fødselsdag blev afrundet den 27. maj med tv-showet ”Hele
Danmark fejrer Kronprinsen”. Showet blev transmitteret på DR1 fra Royal Arena i København, hvor musikere
og skuespillere med forskellige indslag var med til at tegne et mangesidet portræt af Danmarks næste
regent. Kronprinsen og Kronprinsfamilien samt Prins Joachim med familie overværede showet sammen
med 10.000 tilskuere i arenaen foruden tv-seerne hjemme i stuerne.
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TEMA

Kronprinsen 50 år

PÅ TOGT MED DANNEBROG
Årets sejlsæson med Kongeskibet Dannebrog indledes hvert forår med Dronningens officielle
ombordstigning fra Nordre Toldbod i København. Her har de fremmødte mulighed for at se Dronningen
og det snart 90 år gamle skib på tætteste hold og opleve sejlsæsonen blive skudt i gang med salut af tre
gange ni kanonskud fra Batteriet Sixtus på Holmen. Henover sommeren fungerer Kongeskibet i perioder
som residens for Dronningen og den kongelige familie, ligesom Kongeskibet også tager del i
farvandsovervågning og søredningstjeneste, når skibet er til søs.

Sommertogterne med Kongeskibet er en tradition, som går tilbage til Christian 10., der gjorde de årlige
togter i danske farvande til en fast del af sit program. Sommertogterne blev videreført af Frederik 9. og
siden hen af Dronningen, der ligesom sin far har lagt vægt på at bruge Kongeskibet til at skabe kontakt
med alle dele af riget.

I 2018 gik togterne til henholdsvis Silkeborg Kommune og Svendborg Kommune.

Mange silkeborgensere var mødt op for at tage imod Dronningen, da Hendes Majestæt ankom til
Silkeborg Rådhus den 3. september og blev modtaget af borgmester Steen Vindum og byrådet. Efter den
officielle modtagelse kørte Dronningen, borgmesteren og fru Charlotte Vindum i landauer gennem
Silkeborgs gader eskorteret af Gardehusarregimentets Hesteskadron. Endestationen var Museum Asger
Jorn, hvor Dronningen fik fremvist en nyåbnet
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udstilling med Per Kirkeby-værker og 52 nyopdagede Asger Jorn-værker. Den efterfølgende dag
besøgte Dronningen blandt andet nedrivningsvirksomheden Kingo Karlsen og Lysbro KUNST, der er et
tilbud for unge og voksne med fysiske og psykiske handicap. Dronningen tog officiel afsked med
Silkeborg på byens centrale plads Torvet, der blev renoveret i 2017 og er indrettet med kunstværker af
Asger Jorn. Under åben himmel overværede Hendes Majestæt en koncert ved Prinsens Musikkorps
akkompagneret af solister og kor samt dans ved byens balletskole.

Et hav af flag mødte Dronningen under
sommertogtet i Silkeborg Kommune.

Dronningen modtog blomster af 92-årige Rita
Mølbach ved ankomsten til Plejecenter Bryghuset i
forbindelse med sommertogtet i Svendborg
Kommune.

FOTO: HENNING BAGGER, RITZAU SCANPIX ©

FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

Dronningens sommertogt fortsatte i det sydfynske øhav, hvor Hendes Majestæt ved ankomsten til
Svendborg Havn blev budt velkommen af borgmester Bo Hansen. Turen gik herfra i landauer til Svendborg
Rådhus, hvor den officielle modtagelse fandt sted.

Dronningen besøgte Plejecenter Bryghuset i Svendborg Demensby og Danmarks Forsorgsmuseum. Om
eftermiddagen besøgte Dronningen boligområdet Skovparken i det nordøstlige Svendborg, der tidligere
har været på Transport-, bygnings- og boligministeriets ghettoliste, men som på grund af målrettet
udviklingsarbejde ikke længere fremgår af listen. Overalt i Skovparken stod børn og voksne med flag for at
byde Majestæten velkommen.

På Skolerne i Oure Sport & Performing Arts stod omkring 1.000 elever klar til den årligt tilbagevendende
begivenhed "Kampen om det røde O"; et ressourceløb, hvor en række udfordringer skal prioriteres og løses
i hold. Dronningen blev budt velkommen af skolernes viceforstander, Mette Romer Søborg, og
Majestæten ringede ind til den årlige kamp med en skibsklokke.

18

Beretning | Kongehuset

Dronningen besøgte også virksomheden Gamle Mursten, der arbejder med genbrug fra nedrivninger, og
hørte om arbejdet med forskellige typer mursten, herunder de historiske sten fra Svendborg by og Nyborg
Slot. Besøget sluttede ved Galleri DGV, der forener moderne kunst, arkitektur og natur i det historiske hus
Villa Tårnborg. Her mødte Dronningen kunstmaler Eamon O'Kane, der var kunstneren bag galleriets
udstilling i 2018 om moderne arkitektur i samspil med naturen.

Når den kongelige familie sejler med Kongeskibet Dannebrog, er det ofte et festligt syn, når det snart 90 år gamle skib
lægger til kaj.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

Besøg på Færøerne
Kronprinsparret og deres fire børn drog i slutningen af august mod nord for at besøge Færøerne.
Kongeskibet Dannebrog lagde til kaj i hovedstaden Tórshavn på de nordatlantiske øer under en
farvestrålende regnbue, hvor børn, unge og voksne stod klar til at byde Kronprinsfamilien velkommen til
denne del af rigsfællesskabet.
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Færøerne har 1.289 kilometer kyststrækning og består af 18 øer. Kronprinsfamilien besøgte under det fire
dage lange togt en række af disse øer samt byer og bygder i kommunerne Sunda, Runavíkar, Klaksvíkar,
Fugloyar og Tórshavnar.

Kronprinsfamilien bar færøske nationaldragter, da besøget på de nordatlantiske øer blev indledt i hovedstaden Tórshavn.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

På Fugloyar var næsten alle 38 beboere mødt op for at modtage Kronprinsfamilien, der blev inviteret på
frokost bestående af øens specialiteter. Hele lokalsamfundet var også til stede, da Kronprinsparret senere
ankom til Tjørnuvík, hvor der blev budt på et stort kaffe- og kagebord i bygdens gader.

Kronprinsfamilien besøgte under togtet til Færøerne også flere institutioner og virksomheder, heriblandt
Færøernes største lakseopdrætsvirksomhed Bakkafrost samt uddannelsesinstitutionen Glasir Tórshavn
College med over 1.300 studerende. Kronprinsessen besøgte daginstitutionen Býlingshúsið undir Fjalli, der
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arbejder med Mary Fondens forebyggende antimobbeprogram ”Fri for Mobberi”. Som afslutning på togtet
deltog familien i en søndagsgudstjeneste i bygden Sandavágur.

På besøgets sidste aften var Kronprinsparret værter ved en reception på Kongeskibet Dannebrog, og der
blev, som færøsk tradition foreskriver, danset kædedans til færøske folkeviser og kvad.

Kronprinsparret hilste på de mange fremmødte under
besøget i bygden Haldórsvík.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

På Tórsvøllur stadion overrakte Kronprinsen og Prins
Christian medaljer til vinderne af den færøske
pokalfinale i fodbold.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

FRANSK STATSBESØG
Da Hans Excellence Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Brigitte Macron ankom til Amalienborg
den 28. august, var det første gang siden 1982, at Dronningen modtog en fransk præsident ved et
statsbesøg i Danmark.

Dronningen var i forbindelse med besøget vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot til ære for
Præsidentparret. Her deltog Kronprinsparret, Prins Joachim og Prinsesse Marie, Prinsesse Benedikte samt
regeringen og repræsentanter for det officielle Danmark, erhvervslivet og Hoffet. I sin tale inden
middagen sagde Dronningen blandt andet:

”Frankrig har været og er fortsat en stor inspiration for Danmark og danskere. Frankrig har sat sig mange
spor. Men vi er naturligvis forskellige. Det afgørende er, at vi bevarer nysgerrigheden og prøver at forstå
forskelligheden. Dermed kan vi også bedre lære af hinanden.”
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Den officielle modtagelse fandt sted på Amalienborg. Ved ankomsten stillede Dronningen, Kronprinsparret og
Præsidentparret op til fotografering.
FOTO: RITZAU SCANPIX ©

Formålet med et statsbesøg er at etablere, styrke og fremme forbindelserne imellem to lande samt at
udvikle sociale, erhvervsmæssige og kulturelle relationer. Under det franske besøg blev der indgået flere
aftaler om øget strategisk samarbejde inden for klima og grøn energi, Europas sikkerhed og fælles militære
indsatser. På det kulturelle område indgik Frankrig og Danmark desuden en ny filmaftale om øget
fleksibilitet og samarbejde omkring filmproduktion.
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Dronningen var vært ved et gallataffel til ære for Præsidentparret på Christiansborg Slot med deltagelse af den kongelige
familie, regeringen, Folketingets Præsidium, den franske delegation og repræsentanter for erhvervs- og kulturlivet samt
Hoffet.
FOTO: RITZAU SCANPIX ©

Præsidentparret var i Danmark i to dage og deltog i en række møder og erhvervs- og kulturbesøg med
fokus på uddannelse, kultur, klima og bæredygtighed. Kronprinsparret og Præsidentparret besøgte blandt
andet Kunstakademiets Designskole, Dansk Industri og Det Kongelige Bibliotek.

Herudover besøgte Kronprinsparret og det franske præsidentpar Ny Carlsberg Glyptotek, hvor parrene,
udover at møde en række danske kunstnere og kulturpersoner, overværede kulturministerens lancering af
en treårig kultursatsning mellem Frankrig og Danmark. Indsatsen har til formål at fremme visning og
placering af dansk kunst i franske samlinger og på museer samt at skabe et netværk for danske kunstnere i
Frankrig.
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På Rysensteen Gymnasium overværede Kronprinsessen og Brigitte Macron desuden en gruppe elevers
oplæg om skolens udvekslingsprogram "Global Citizenship Programme" og hørte om skolens arbejde med
at skabe en inkluderende og åben skolekultur. Kronprinsessen og fr. Macron fik også lejlighed til at sige
’bonjour’ til skolens franskhold og deltage i en rundbordssamtale med eleverne.

Statsbesøget blev afsluttet med et returarrangement i Skuespilhuset i København, hvor det franske
Præsidentpar var værter ved en reception.

Under statsbesøget deltog Kronprinsen og Hans
Excellence Præsident Macron i en fransk-dansk
erhvervskonference under temaet ”Transforming
France: A Nordic Perspective” afholdt ved Dansk
Industri.

Kronprinsessen var vært ved en arbejdsfrokost med
fokus på ligestilling med deltagelse af fr. Macron i
Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.
F O T O : P H I L I P D AVA L I , R I T Z A U S C A N P I X ©

F O T O : N I L S M E I LVA N G , R I T Z A U S C A N P I X ©

ERHVERVS- OG KULTURFREMSTØD PÅ FLERE KONTINENTER
Den kongelige familie repræsenterer året igennem Danmark ved en række besøg og erhvervs- og
kulturfremstød i udlandet. Hovedformålene med fremstødene er at sætte fokus på områder, hvor Danmark
står stærkt, promovere danske produkter og dansk viden samt fremvise den danske kultur for et nyt
publikum i udlandet.

Kronprinsparret deltog i fremstød i henholdsvis USA, Europa og Asien. Kronprinsen repræsenterede
Danmark, da København var medvært for Beijing Design Week, der fandt sted i Kinas hovedstad i
september. Hans Kongelige Højhed deltog blandt andet i åbningen af Københavns Kommunes udstilling på
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designugen, der årligt har cirka fem millioner besøgende. Udover udstillingen omfattede Københavns
samarbejde med Beijing et stort byfornyelsesprojekt i centrum af hovedstaden, hvor danske produkter og
løsninger inden for byudvikling og cleantech blev vist frem.

I Seattle forestod Kronprinsessen sammen med
repræsentanter fra de øvrige nordiske lande den
officielle åbning af Nordic Museum's nye bygning.
F O T O : M A R K M U R R AY ©

Under erhvervs- og kulturfremstødet i Finland deltog
Kronprinsessen i en rundvisning hos virksomheden
Stora Enso, der er leverandør af vedvarende løsninger
inden for emballage, biomaterialer, træ og papir.
F O T O : T H E R O YA L D A N I S H H O U S E ©

Senere på året besøgte Kronprinsparret Italien, hvor Kronprinsen med ordene ”Benvenuti a tutti!” bød
velkommen til åbningen af en stor dansk erhvervskonference i hovedstaden Rom. I alt 36 danske
virksomheder og organisationer var i dagene den 6.-8. november samlet under overskriften ”Italy – We
Think Business” for at fremvise bud på løsninger inden for sundhed, klimaforandringer, vand, energi,
urbanisering og bæredygtig fødevareproduktion samt for at skabe nye relationer til italienske virksomheder
og organisationer. I sin velkomsttale sagde Kronprinsen blandt andet:

”I hope that today’s guests from Italy will continue to think "business and opportunities" when thinking of
Denmark! I believe that this visit will reinforce existing and see the creation of new partnerships between
our countries to the benefit of both Italy and Denmark.”

Når Kronprinsparret repræsenterer Danmark ved erhvervs- og kulturfremstød rundt om i verden, er der ofte
modtagelser ved landenes statsoverhoveder. Under besøget i Italien besøgte Kronprinsparret også
Vatikanstaten og var i audiens hos Hans Hellighed Pave Frans.
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Som en del af besøget i Beijing deltog Kronprinsen i
en rundvisning på det danskejede Galleri Faurschou,
der ligger i byens kunstdistrikt 798.

I Rom deltog Kronprinsparret sammen med en større
dansk erhvervsdelegation i den officielle åbning af
erhvervsfremstødet, der fandt sted i Villa Miani.

FOTO: OLLI GEIBEL ©

FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

I maj stod Kronprinsessen i spidsen for et kunst- og kulturfremstød i Seattle i USA. Senere på året rejste
Hendes Kongelige Højhed på erhvervs- og kulturfremstød i Finland, hvor fokuspunkterne var den maritime
industri, bæredygtig byudvikling samt det nordiske køkken. Besøget markerede samtidig, at de
diplomatiske forbindelser mellem Finland og Danmark i 2018 kunne fejre 100 år.

Det var også en 100-års markering, der var omdrejningspunktet, da Kronprinsparret i december besøgte
Letlands hovedstad Riga. Her deltog parret i fejringen af landets 100-års selvstændighed med det lettiske
Præsidentpar som værter. Derudover havde besøget fokus på kunst, design og historie, og Kronprinsparret
blev blandt andet præsenteret for Danmarks særlige bidrag til 100-års markeringen: En
arkitektkonkurrence, hvor vinderforslaget vil danne grundlag for, hvordan en tidligere skandinavisk
tobaksfabrik i Riga skal ombygges til et nyt kulturhus.
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Kronprinsparret på besøg i Letland efter invitation fra
Hans Excellence Letlands Præsident Raimonds
Vējonis.

Kronprinsen holdt tale ved åbningen af en konference
om kreative industrier på The Art Museum Riga
Bourse.
F O T O : K E L D N AV N T O F T, R I T Z A U S C A N P I X ©

F O T O : K E L D N AV N T O F T, R I T Z A U S C A N P I X ©

AFTENSELSKAB PÅ CHRISTIANSBORG SLOT
Inden for hver folketingsperiode inviterer Dronningen normalt til et aftenselskab for regeringen,
Folketinget og Europa-Parlamentets danske medlemmer. Et sådant aftenselskab fandt sted den 24.
oktober på Christiansborg Slot med deltagelse af Kronprinsessen, Prins Joachim, Prinsesse Marie og
Prinsesse Benedikte samt mere end 350 gæster. Kronprinsen var grundet en udlandsrejse forhindret i
at deltage.

Klipfisk-timbale med jomfruhummer, farseret gråand med pommes fondant, selleri og sauce bigarade,
svampetærte og succeskage var på menuen; og under middagen stod sopran Signe Sneh Durholm og
pianist Peter Møllerhøj for underholdningen, ligesom skuespiller og komiker Søren Østergaard spillede
rollen som Smadremanden. Efter middagen indtog gæsterne dansegulvet til dans og Les Lanciers i
Riddersalen, som det er traditionen ved større selskaber i Kongehuset.

Det første store aftenselskab på Christiansborg Slot fandt sted i 1958, hvor Kong Frederik 9. og
Dronning Ingrid havde inviteret omkring 500 gæster til selskab på slottet. Da Hendes Majestæt
Dronningen blev regent i 1972 videreførte Dronningen og Prins Henrik denne tradition. Ud over
aftenselskaber for regeringen, Folketinget og Europa-Parlamentets danske medlemmer inviteres der
med mellemrum også til aftenselskaber for repræsentanter for kunst- og kulturlivet.
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Ved det traditionsrige aftenselskab på Christiansborg
Slot den 24. oktober modtog den kongelige familie
gæsterne i Fløjlsgemakket, hvor blandt andre
innovationsminister Sophie Løhde hilste på
Dronningen.

Riddersalen på Christiansborg Slot dannede rammen,
da Dronningens 357 gæster deltog i aftenselskabet.
F O T O : T H E R O YA L D A N I S H H O U S E ©

F O T O : K E L D N AV N T O F T, T H E R O YA L D A N I S H H O U S E ©

100-ÅRS ISLANDSK UAFHÆNGIGHED
På en vindblæst 1. december var Dronningen, Hans Excellence Islands Præsident Guðni Thorlacius
Jóhannesson og førstedame Eliza Reid samt en række officielle repræsentanter for Danmark og Island
samlet foran regeringsbygningen på Lækjargata i Reykjavik. Netop på dette sted blev den Dansk-Islandske
Forbundsaftale hundrede år tidligere proklameret. Island var herefter en suveræn stat med kongefællesskab
med Danmark indtil udråbelsen af den islandske republik i 1944.

Den islandske præsident var vært ved besøget, der bestod af en række arrangementer med fokus på
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Islands historie, udvikling og særlige identitetsfølelse. I koncert- og operahuset Harpa fik Hendes Majestæt
fremvist en udstilling af designer Hörður Lárusson om tilblivelsen af det islandske flag, og Dronningen fik
her overrakt en genskabelse af et forslag til det islandske flag tegnet af Dronningens farfar, Christian 10.
Dronningen besøgte også Islands Nationalgalleri og udstillingen ”Blossoming”, der omhandlede tilblivelsen
og udviklingen af Island som selvstændig nation. Senere fortsatte besøget til Vigdís Finnbogadóttir
Instituttet for Fremmedsprog. Instituttet er navngivet efter Islands tidligere præsident, der i dagens
anledning viste Dronningen rundt på en udstilling om sit liv og virke. Herudover fik Dronningen fremvist en
udstilling om de islandske sagaer af den danske kunstner Karen Birgitte Lund.

Dronningen deltog i den islandske regerings
højtidelighed foran regeringsbygningen på
Lækjargata, hvor ikrafttrædelsen af den DanskIslandske Forbundsaftale blev proklameret den 1.
december 1918.
FOTO: HENNING BAGGER, RITZAU SCANPIX ©

Ved en festforestilling i koncert- og operahuset Harpa
overrakte Dronningen en bog med Christian 10.s
dagbogsoptegnelser om Island til Præsidenten.
FOTO: HENNING BAGGER, RITZAU SCANPIX ©

Om aftenen var den islandske præsident vært ved en officiel middag efterfulgt af en festforestilling i Harpa.
Her fortalte Dronningen i en tale blandt andet om de historiske dansk-islandske forbindelser:

”Det egentlige sammenbindende led mellem os var i virkeligheden min bedstefader, Kong Christian 10., der
indtil 1944 var fælles statsoverhoved for begge lande – fra 1918 også med titel som konge af Island. I kraft af
denne position blev Kongen en nøglefigur i den langstrakte frigørelsesproces, der med Forbundsloven 1918
først førte til, at Island blev anerkendt som suveræn stat, og – efter en overbevisende folkeafstemning i
Island – siden resulterede i udråbelsen af den selvstændige republik Island i 1944.”

Hendes Majestæt modtog fra den islandske præsident en fotobog med minder fra besøg af den kongelige
familie igennem tiden, ligesom Dronningen som afslutning på besøget overrakte en særlig boggave til det
islandske folk med Christian 10.s dagbogsoptegnelser om Island.
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MARKERING AF 100-ÅRET FOR 1. VERDENSKRIGS AFSLUTNING
Dronningen markerede den 11. november 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning. Det skete i Mindeparken i
Aarhus, der blev indviet i 1925 og er karakteriseret ved et stort mindemonument for de faldne dansksindede
sønderjyder under krigen. Ved ankomsten inspicerede Hendes Majestæt paradestyrken og lagde en krans
ved mindemonumentet, hvis vægge har indgraverede navne på de faldne soldater.

Da 1. Verdenskrig brød ud i 1914, var Sønderjylland stadig en del af Tyskland, og 30.000 sønderjyske unge
mænd måtte drage i krig for nabolandet mod syd. Flere af dem, som dengang blev sendt i kamp mod
franske soldater, ligger i dag begravet i byen Braine i det nordlige Frankrig.

Dronningen deltog i markeringen af 100-året for 1.
Verdenskrigs afslutning i Mindeparken i Aarhus.

Under besøget i Braine deltog Prins Joachim og
Prinsesse Marie i en kranselægning ved Monument
aux Morts.
F O T O : H A D E R S L E V M U N I C I PA L I T Y ©

F O T O : B O A M S T R U P, R I T Z A U S C A N P I X ©

Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog samme dag ved en mindehøjtidelighed i netop Braine sammen
med en syd- og sønderjysk delegation, der hvert år siden 1920’erne har markeret fredsslutningen med
kranselægning på Den Sønderjyske Kirkegård. Her er navnene på de mere end 5.300 faldne sønderjyder
indgraveret i mindetavler.

Mindehøjtideligheden indledtes med en tale af Prinsen. Her sagde Prins Joachim blandt andet:

”Derfor var det i 1920 en stor gestus fra Braines side at lægge jord til en kirkegård for 79 af de faldne
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danske soldater, og denne gestus har siden udviklet sig til årlige højtideligheder her i Braine for både faldne
franske og danske soldater, hvilket er fantastisk. Mange tak for det til Braine, dens borgere og borgmestre
gennem tiderne.”

Prins Joachim og Prinsesse Marie deltog i en venskabsmiddag i byens medborgerhus og overværede en
koncert med SMUK Slesvigske Musikkorps i byens kirke L’Eglise Saint Yved. Her opførte musikkorpset et
værk komponeret specielt til lejligheden af den danske komponist Søren Birch.

MINDEHØJTIDELIGHED I SYNAGOGEN I KØBENHAVN
Natten mellem den 1. og 2. oktober 1943 iværksatte den tyske besættelsesmagt i Danmark en aktion mod
de danske jøder med formålet at arrestere og deportere de danske jøder til koncentrationslejren
Theresienstadt. I løbet af nogle få uger i 1943 hjalp civile danskere 7.000 jøder over Øresund til sikkerhed i
Sverige. Dette blev markeret 75 år senere, da Kronprinsen den 11. oktober deltog i Det Jødiske Samfunds og
det officielle Danmarks mindehøjtidelighed i Synagogen i København. Udover Kronprinsen deltog Israels
Præsident Reuven Rivlin, statsminister Lars Løkke Rasmussen, formand for Det Jødiske Samfund Dan
Rosenberg Asmussen samt omkring 950 gæster, herunder tidligere frihedskæmpere og jødiske flygtninge
fra 1943.
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Kronprinsen deltog i Det Jødiske Samfunds og det officielle Danmarks mindehøjtidelighed i forbindelse med 75-året for
redningen af de danske jøder.
FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

FOKUS PÅ LIGESTILLING
Ligestilling mellem kønnene er blandt Kronprinsessens fokusområder og med et besøg i Kenya i slutningen
af november, fik Hendes Kongelige Højhed mulighed for at møde en række personer og organisationer, der
arbejder med netop denne dagsorden.

Besøget begyndte i det nordlige Kenya, hvor Kronprinsessen besøgte organisationen Northern Rangelands
Trust, der er støttet af Danida, og arbejder for at styrke kvinder i traditionelle patriarkalske
nomadesamfund. Det gør organisationen ved at involvere kvinder og piger som beslutningstagere samt
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inddrage dem i den daglige drift af områdets lokalsamfund. Arbejdet har blandt andet resulteret i, at flere
piger har fået adgang til uddannelse, og færre piger er blevet omskåret eller indgår i børneægteskaber.
Herudover har kvindernes øgede indflydelse sikret fred i et område med en dominerende krigerkultur.

Senere gik turen til hovedstaden Nairobi og Kenyas største slumkvarter, Kibera, hvor Kronprinsessen blandt
andet besøgte et center for handicappede børn. Kronprinsessen besøgte også et mentorprogram for unge
mødre og deltog i lanceringen af Deliver for Good kampagnen; skabt af den internationale organisation
Women Deliver, der arbejder for piger og kvinders rettigheder og sundhed. Kronprinsessen var protektor
for den seneste store Women Deliver konference, der fandt sted i København i 2016.

Efter rejsen delte Kronprinsessen sine egne indtryk fra møderne med de mange mennesker, der arbejder for
at forbedre piger og kvinders rettigheder, gennem billeder og beretninger på Kongehusets Instagramprofil.

I forbindelse med FN’s Generalforsamling i New York
deltog Kronprinsessen i og holdt tale ved
International Center for Research on Women’s
(ICRW) session på “Concordia Summit”.

Ligeværd mellem kønnene var i fokus under
Kronprinsessens besøg i Kenya, hvor Hendes
Kongelige Højhed besøgte en række projekter og
organisationer, der arbejder for at forbedre pigers og
kvinders rettigheder.

FOTO: ICRW ©

FOTO: MADS CLAUS RASMUSSEN, RITZAU SCANPIX ©

I 2018 var Kronprinsessen også i New York under FNs Generalforsamling for at deltage i en række
arrangementer om blandt andet ligestilling. Derudover talte Kronprinsessen som protektor for FN’s
Befolkningsfond (UNFPA) ved arrangementet ”Collective call to protect women and girls on the move” om
kvinder og piger på flugt. I talen lød det blandt andet:

”Women are resourceful. Young girls are resourceful. In every community I visit all over the world, however
deprived or disadvantaged, I never cease to be amazed by the huge potential possessed by the women
and girls that I meet. Women and girls who stand ready to make a
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positive change in their lives and the lives of others – who will rise to the challenge, when the opportunity
arises.”
Menneskerettigheder er kerneværdier
Kronprinsessen besøgte i januar Europarådet i Strasbourg, Frankrig, i forbindelse med det danske
formandskab for Europarådets Ministerkomité. Under formandskabet var der fokus på
menneskerettigheder, ligestilling, inddragelse af børn og unge i demokratiet, ændring af holdninger og
fordomme om personer med handicap samt bekæmpelse af tortur. Under besøget holdt Kronprinsessen
tale om netop disse emner, og sagde blandt andet:

“One of the darkest chapters in the history of Europe unified this region and lead to a common vision for
the future. Only together and in sharing this common vision – as a common voice -can we build a culture
where everyone is accepted and tolerated for who they are and where everyone can participate equally,
fully, and freely in all aspects of society.”

PRINS JOACHIM OG FORSVARET
Prins Joachim varetager til daglig stillingen som særlig sagkyndig i Forsvaret. Her er det blandt andet Hans
Kongelige Højheds opgave at bidrage til implementeringen af forsvarsforliget med fokus på styrkelsen af
anvendelsen af reservestyrken med frivillige fra Hjemmeværnet og med personel af reserven. Prins Joachim
har i forbindelse med sit virke holdt møder og foredrag forskellige steder i landet. Et af disse arrangementer
var Forsvarets Dag på Kronborg Slot, hvor Prins Joachim talte til de mange fremmødte om vigtigheden af
de frivilliges indsats for Danmark. Her sagde Prinsen blandt andet:

”Mit job er at støtte den flotte og stærke frivillige forpligtigelse, som op mod 3.000 reservister og 45.000
Hjemmeværnsfolk har påtaget sig samt at sikre, at denne bliver taget alvorligt og udviklet til gavn for dansk
forsvar og Danmark.”
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Prins Joachim og Prinsesse Marie markerede
Flagdagen for Danmarks udsendte i Fredericia, hvor
Deres Kongelige Højheder besøgte Ryes Kaserne,
deltog i en gudstjeneste i garnisonskirken Sct.
Michaelis og overværede en parade på Bülows Plads.

Under Prins Joachims rejse til Baltikum besøgte Hans
Kongelige Højhed de danske militære styrker i de
baltiske lande.
FOTO: EST MOD ©

FOTO: LEON LINDHOLM ©

Prins Joachim besøgte den 7.-10. oktober også de baltiske lande for at tale med de danske soldater, der er
stationeret i området som en del af NATO’s indsats i Baltikum. Prinsen besøgte også de baltiske landes
egne militære enheder og deltog i møder med de øverste militære chefer. I Litauen gjorde Prinsen blandt
andet ophold ved den motoriserede infanteribrigade ”Iron Wolf” samt ved NATO Force Integration Unit, og
i den lettiske by Adaźi besøgte Prins Joachim de danske stationerede styrker fra Danske Division. Turen
sluttede i Estland, hvor Prinsen besøgte de omkring 200 danske soldater fra Gardehusarregimentet, der
som led i NATO's "Enhanced Forward Presence" var stationeret i Estland, hvor de indgik i en estisk brigade.

Sammen med Prinsesse Marie deltog Prins Joachim den 5. september ved arrangementer i Fredericia i
forbindelse med Flagdag for Danmarks udsendte, som har til formål at hædre de personer, der er eller har
været udsendt på en mission for Danmark.

Den 5. december aflagde Prins Joachim besøg i Oksbøl Øvelsesterræn for at besøge Hærens 2. Brigade i
forbindelse med øvelsen ”White Sword”. Prinsen blev af øvelsesledelsen briefet om øvelsens forløb og
formål, der blandt andet drejede sig om at træne samarbejdet mellem brigadens og allieredes enheder.
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KAMP MOD MADSPILD
Behovet for et øget fokus på madspild er blevet en af Prinsesse Maries mærkesager. Hvert år bliver der
alene i Danmark smidt cirka 715.000 tons mad ud, og Prinsesse Marie har i 2018 deltaget i en række
arrangementer og begivenheder om emnet.

På én af årets første skoledage i januar mødte en gruppe skoleelever fra 6. klasse på Helsingør Skole op i
Prinsesse Marie og Prins Joachims hjem. Her skulle de i parrets køkken tilberede mad sammen med
Prinsessen og lære om madspild af kok og tv-vært Timm Vladimir og bestyrelsesformand Selina Juul fra
Stop Spild Af Mad. Eleverne lavede suppe på skæve gulerødder, dessert af nedfaldne æbler og fik
inspiration til, hvordan de kan være med til at begrænse det daglige madspild.

Prinsessen var også med, da Københavns Kommune i april lancerede et nyt undervisningsmateriale om
madspild til byens skoleelever. For tredje år i træk åbnede Hendes Kongelige Højhed som protektor
fødevaretopmødet "World Food Summit - Better Food for More People". Topmødet blev afholdt på
Christiansborg Slot og havde til formål at sætte fokus på at lave bedre mad til flere mennesker. Desuden
deltog Prinsessen i januar i møder hos World Resources Institute i Washington D.C., USA, hvor formålet var
at finde løsninger til at reducere madspild.

I løbet af året besøgte Prinsesse Marie også FødevareBanken for at høre mere om organisationens arbejde
med at bekæmpe madspild og madfattigdom i Danmark. Hver dag året rundt fordeler FødevareBanken
cirka tre tons overskudsmad, der svarer til 7.600 måltider dagligt og blandt andet kommer skoler i hele
landet til gode.

Sidst på året besøgte Prinsesse Marie selv en skole, der har fokus på madspild. På Gildbroskolen i Ishøj
åbnede Hendes Kongelige Højhed skolens morgenmadscafe og udleverede mad til de børn, der var
kommet i skole uden at have fået morgenmad. Prinsessen fulgte leveringen af maden fra FødevareBankens
lager til skolens køkken og talte efterfølgende med børnene og personalet bag caféen.
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På Amager Fælled Skole deltog Prinsesse Marie i og
holdt tale ved Københavns Kommunes lancering af
nyt undervisningsmateriale med fokus på madspild.
FOTO: KASPER WEJSE ©

Prinsesse Marie holdt tale ved åbningen af
fødevaretopmødet "World Food Summit - Better
Food for More People" på Christiansborg Slot.
FOTO: SARAH BUTHMANN ©

PRINSESSE BENEDIKTE OG SPEJDERNE
Lederskab, samfundsansvar, samarbejde gennem patrulje- og friluftsliv samt godt kammeratskab er nogle
af nøgleordene for spejderbevægelsen. Prinsesse Benediktes forældre, Frederik 9. og Dronning Ingrid, var
begge engagerede i spejderbevægelsen, og Prinsessen blev som teenager selv interesseret i bevægelsen.
Frederik 9. var tidligere spejder, og Dronning Ingrid var protektor for pigespejderne samt formand for
Pigespejdernes Fællesråd. En protektion, som Prinsesse Benedikte overtog efter sin mors død.

I sin egenskab af protektor for Det Danske Spejderkorps og De Grønne Pigespejdere åbnede Prinsessen i
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januar spejderkonferencen "Building Leadership Capacity". Temaet omhandlede at være ung kvinde og
have ansvar og indflydelse i beslutningsprocesser. Konferencen foregik i Danske Handicaporganisationers
Hus, hvor Prinsesse Benedikte nævnte de 10 millioner pigespejdere på verdensplan, der bruger deres
spejdererfaringer i ledelses- og bestyrelsesposter i virksomheder, i uddannelsessektoren og som politikere:

”Spejderarbejdet giver pigerne færdigheder og udvikler dem til at tage ansvar for sig selv og andre. Det
bidrager til udvikling af pigernes udholdenhed, initiativ, samarbejde, og gennem spejdermetoden ”børn
leder børn” udvikles ledelse fra en tidlig alder.”

Prinsesse Benedikte deltog i maj også i åbningen af Den Nordiske Spejderkonference, der afholdes hvert
tredje år og blandt andet har til formål at give deltagerne mulighed for at dele erfaringer og inspirere
hinanden på tværs af lande og korps i Norden. Temaet ”Reach out” satte rammen for årets konference, hvor
formålet blandt andet var at få flere medlemmer, og med afsæt i FN’s verdensmål kunne inspirere hinanden
til at blive endnu bedre:

”Ræk ud – kom og vær med, lad spejderbevægelsen vokse,” lød det fra Prinsessen i åbningstalen.

Kort før jul modtog Prinsesse Benedikte Fredslyset 2018 af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Sct. Georgs
Gilderne er et mødested og fællesskab for nuværende og tidligere spejdere, hvor man samles under
mottoet “Spejderidéen for voksne”. Fredslysflammen blev overrakt af 15-årige Kalle Grønbech Willumsen
som repræsentant for spejderne. Som markering af Prinsessens jubilæum som æresmedlem af Sct. Georgs
Gilderne i Danmark modtog Prinsessen ligeledes en særlig 25-års nål ved arrangementet, der fandt sted i
Christian VIII's Palæ på Amalienborg.
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Prinsesse Benedikte deltog i åbningen af Den Nordiske Spejderkonference i Gribskov Kultursal i Helsinge.
FOTO: SEESMEDIA ©
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Officielt program
Den kongelige familie deltager årligt i flere hundrede officielle arrangementer og besøg. Begivenhederne
består af møder hos interesseorganisationer, udstillings- og eventåbninger, jubilæer, legat- og
prisoverrækkelser, audienser, statsråd og erhvervs- og kulturfremstød samt modtagelse af fremmede
statsoverhoveder og gallamiddage.

På denne side kan man på et Danmarks- og verdenskort se besøgene fordelt på byer og lande samt få et
overblik over de offentliggjorte programpunkter for kalenderåret 2018.

BESØG I DANMARK OG VERDEN
I 2018 besøgte den kongelige familie store dele af landet og gæstede kommuner, virksomheder og
organisationer i alle regioner samt Færøerne og Grønland. På Danmarkskortet kan man se de byer, den
kongelige familie besøgte i forbindelse med et officielt arrangement. Byerne fremgår kun en enkelt gang af
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listen, selvom nogle byer har været besøgt flere gange.

Det var ikke kun i Danmark, at den kongelige familie havde officielle programpunkter i det forgangne år. I
forbindelse med blandt andet erhvervs- og kulturfremstød samt protektionsrejser har den kongelige familie
besøgt store dele af verden. På verdenskortet ses de lande den kongelige familie har besøgt i forbindelse
med et officielt arrangement. Landene fremgår kun en enkelt gang af listen, selvom der har været besøg
flere gange.
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OFFICIELLE PROGRAMPUNKTER
Her ses den kongelige families officielle programpunkter for 2018, som de er blevet offentliggjort på
Kongehusets hjemmeside. Programpunkterne er med til at tegne året og giver et billede af den kongelige
families officielle gøremål.

Oversigten afspejler ikke den kongelige families samlede aktivitetsniveau. Ud over de officielle
begivenheder og programpunkter deltager Kongehusets medlemmer i en lang række aktiviteter, der ikke
fremgår af listen, herunder møder med enkeltpersoner, organisationer, virksomheder og fonde. Dertil skal
lægges den daglige kontortid, hvor der blandt andet forberedes kommende besøg og taler samt
ekspedition af lovgivning og ordens- og medaljetildeling.
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JANUAR
1. januar: Nytårskur og -taffel for regeringen, folketingets formand, repræsentanter for det officielle Danmark og hoffet i Christian VII's
Palæ, Amalienborg.

3. januar: Nytårskur for Højesteretsdommere, Den Kongelige Livgardes og Gardehusarregimentets Officerkorps i Christian VII's Palæ,
Amalienborg.

3. januar: Nytårskur for diplomatiet på Christiansborg Slot.

4. januar: H.M. Dronningen eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteskorte i guldkaret fra Christian VII’s Palæ, Amalienborg til
Christiansborg Slot.

4. januar: Nytårskur for officerer fra Forsvaret og Beredsskabsstyrelsen, I., II. og III. rangklasse samt indbudte repræsentanter for større
landsorganisationer og de kongelige protektioner på Christiansborg Slot.

4. januar: H.M. Dronningen eskorteres af Gardehusarregimentets Hesteskorte i guldkaret fra Christiansborg Slot til Amalienborg.

6. januar: H.K.H. Kronprinsen overværer DR Sportsgalla. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning.

8. januar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

8. januar: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i møder hos World Resource Institute med fokus på madspild, WRI. Washington D.C., USA.

8. januar: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i middag hos den danske ambassadør i USA. Washington D.C., USA.

9. januar: H.K.H. Kronprinsessen overværer nytårskoncert v/Landsdelsregion øst, Hjemmeværnet. Københavns Rådhus.

12. januar: H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Julemærkefonden i åbning af Julemærkehjemmet Liljeborg. Baldersvej 3,
Roskilde.

16. januar: H.K.H. Prinsesse Marie medunderviser i en fransk lektion. Vejen Gymnasium og HF, Petersmindevej 3, Vejen.

17. januar: H.K.H. Kronprinsen forestår uddelingen af Industriens Fonds Iværksætterpris ved Danish Tech Challenge Award Show.
Marketenderiet, Kirsten Walthers Vej 5, Valby.

18. januar: H.K.H. Prins Joachim deltager i arrangement i forbindelse med dansk kommando-overtagelse af Standing NATO Maritime Group
1. Langelinje, Øresund.
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18. januar: H.K.H. Prinsesse Marie inviterer som protektor for Copenhagen Cooking & Food Festival skolebørn hjem for at lave mad og lære
om madspild. Emiliekildevej 19A, Klampenborg.

21. januar: H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor for Aarhus 2018 - Europæisk Frivillighovedstad - åbningen af
Frivillighovedstadsåret. Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, Aarhus C.

22.-23. januar: H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg og deltager i Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session
den 23. januar. Kronprinsessen ledsages af udenrigsminister Anders Samuelsen.

22. januar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

22. januar: H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor i reception i forbindelse med lancering af bogværket Trap Danmark. Utzon Center,
Slotspladsen 4, Aalborg.

22. januar: H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør og faste repræsentant ved Europarådet. Strasbourg,
Frankrig.

23. januar: H.M. Dronningen modtager formanden for Moldovas parlament, hr. Andrian Candu. Christian den IX's Palæ, Amalienborg.

23. januar: H.M. Dronningen modtager ud- og indgående chef for 3. bataljon ved Princess of Wales’ Royal Regiment. Christian IX’s Palæ,
Amalienborg.

23. januar: H.K.H. Kronprinsessen besøger Europarådet i Strasbourg og deltager i Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session den
23. januar. Kronprinsessen ledsages af udenrigsminister Anders Samuelsen.

23. januar: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i åbningen af Plantefagmessen. Essen, Tyskland.

23. januar: H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling. Strasbourg, Frankrig.

23. januar: H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med generalsekretæren for Europarådet. Strasbourg, Frankrig.

23. januar: H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved Europarådets Parlamentariske Forsamlings Session og overværer efterfølgende koncert
med Danmarks Radios Pigekor. Europarådets Parlamentariske Forsamling i Strasbourg, Frankrig.

23. januar: H.K.H. Kronprinsessen deltager i frokost med præsidenten for Europarådets Parlamentariske Forsamling som vært. Strasbourg,
Frankrig.

24. januar: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Spanien H.E. Enrique Pastor De Gana i afskedsaudiens. Christian IX’s Palæ,
Amalienborg.

25. januar: H.K.H. Prinsessen Benedikte deltager i 40-års jubilæumsmiddag for the International Women’s Club. Admiral Hotel, København.

26. januar: H.M. Dronningen er til stede ved symposium "Patrick Leigh Fermor - To Greece with Love". Københavns Universitet, Njalsgade

44

Officielt program | Kongehuset

136, København S. H.M. Dronning Anne-Marie er til stede.

26. januar: H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Women's Board Award 2018. Lederne, Vermlandsgade 65, København S.

27. januar: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i spejderkonferencen "Building Leadership Capacity". Danske Handicaporganisationers
Hus, Blekinge Boulevard 1, Taastrup.

29. januar: H.K.H. Prins Joachim overrækker DI’s Initiativpris på konference for små og mellemstore virksomheder. IBC
Innovationsfabrikken, Birkemosevej 1, Kolding.

30. januar: H.K.H. Kronprinsessen forestår som protektor overrækkelsen af Designers' Nest Award. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv,
København.

30. januar: H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med åbning af Copenhagen Fashion Week. Københavns Rådhus,
Rådhuspladsen.

FEBRUAR
1.-2. februar: H.K.H. Prins Joachim deltager i sin egenskab af vicepræsident i møde samt prisoverrækkelse i FIA Historic Motor Sports
Commission den 1.-2. februar. Paris, Frankrig.

1. februar: H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden for Entreprenørskabs nytårskur. Dansk Erhverv, Børssalen, København.

2. februar: H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstilling af billedkunstner Jesper Christiansen. Kunstforeningen GL STRAND, Gammel
Strand 48, København K.

4. februar: H.K.H. Kronprinsessen overrækker Kræftens Bekæmpelses Hæderspris 2018 i forbindelse med World Cancer Day. Skuespilhuset,
København.

5. februar: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

5. februar: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i præsentation af bogen "Fyrstelige måltider". Amalienborgmuseet, Christian
VIII’s Palæ, Amalienborg.

5.-7. februar: H.K.H. Kronprinsen deltager i den 132. IOC Session den 5.-7. februar samt overværer XXIII Olympic Winter Games 2018, der
finder sted i perioden 9.-25. februar. PyeongChang, Sydkorea.

7. februar: H.K.H. Prinsesse Benedikte åbner messen "Reisen Hamburg". Hamborg, Tyskland.

15. februar: Den kongelige familie deltager i overførsel af H.K.H. Prins Henriks båre fra Fredensborg Slot til Christian IX's Palæ,
Amalienborg.

16. februar: Den kongelige familie deltager i overførsel af H.K.H. Prins Henriks båre fra Christian IX's Palæ, Amalienborg, til Christiansborg
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Slotskirke.

17. februar: Den kongelige familie deltager i Castrum Doloris. Christiansborg Slotskirke.

20. februar: Den kongelige familie deltager i H.K.H. Prins Henriks bisættelse. Christiansborg Slotskirke.

23. februar: H.M. Dronningen modtager nye ambassadører fra New Zealand, Vatikanet, Guyana, Cambodia og Jamaica. Christian VII’s Palæ,
Amalienborg.

28. februar: Statsråd på Christiansborg Slot.

MARTS
5. marts: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

11. marts: H.M. Dronningen og Kronprinsparret deltager i Hæderstegnsmiddag for Forsvaret og Flyvevåbnet. Fredensborg Slot.

14. marts: H.M. Dronningen overværer Årsdagsparade ved Den Kongelige Livgarde samt overrækker ’Dronningens Ur’ til den garder, der af
vagtkompagniet er udvalgt som tjenesteperiodens bedste garder. Livgardens kaserne, Gothersgade.

14. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte overrækker Helene Elsass Prisen i Elsass Fonden. Holmegaårdsvej 28, Charlottenlund.

15. marts: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i møde i Pigespejdernes Fællesråd. Holmen, København.

15. marts: H.M. Dronningen er til stede ved Akademiraadets Stiftelsesfest. Charlottenborg, København.

16. marts: H.M. Dronningen modtager nye ambassadører fra Ecuador, Nigeria, Nicaragua og Etiopien. Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

19. marts: H.M. Dronningen modtager nyudnævnte officerer fra Hæren. Christiansborg Slot.

19. marts: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

20. marts: H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved Haandarbejdets Fremmes 90-års jubilæum. Greve Museum,
Bækgårdsvej 9, Greve.

20. marts: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i DM i madkundskab 2018. Kold College, Landbrugsvej 55, Odense S.

20. marts: H.K.H. Prins Joachim deltager i Prinsens Livregiments Soldaterforenings 100-års jubilæum. Viborg Kaserne, Kasernevej 12,
Viborg.

21. marts: H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor åbningen af Graduate Business Conference. Copenhagen Business School, Solbjerg
Plads 3, Frederiksberg.
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21. marts: H.K.H. Kronprinsen deltager i chefskifteparade ved Specialoperationskommandoen. Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53,
Vadum.

22. marts: H.K.H. Kronprinsen deltager i åbning af Visitor Centre hos Food Nation. Vesterbrogade 4A, København V.

22. marts: H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved indvielsen af nyt besøgscenter ved Hammershus, Bornholm.

22. marts: H.K.H. Kronprinsen overværer åbning af udstilling om kunstneren Hergé. Brandts, Brandts Torv 1, Odense C.

22. marts: H.K.H. Kronprinsessen modtager UEFA donation til Mary Fonden under landskampen Danmark-Panama. Brøndby Stadion,
Brøndbyvester.

24. marts: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i åbningen af LEGOLAND i anledning af parkens 50-års fødselsdag. Legoland,
Billund.

27. marts: H.M. Dronningen er til stede ved åbningen af særudstillingen "Fra Dronningens Garderobe". Den Gamle By, Aarhus.

APRIL
4.-5. april: H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg i Bangladesh sammen med Røde Kors den 4.-5. april 2018.

4. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum i Paris, Frankrig.

4. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos den danske ambassadør ved OECD Klavs A. Holm. Paris, Frankrig.

4. april: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i grundstensnedlæggelse for nyt kollegiehus, Forælder Fonden. Grønttorvet, Valby.

4. april: H.M. Dronningen modtager Fredensborg bys fakkeltog i Indre Slotsgaard. Fredensborg Slot.

5. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum i Paris, Frankrig.

5. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med OECD's generalsekretær Angel Gurría. Paris, Frankrig.

5. april: H.K.H. Kronprinsessen holder tale ved åbningen af OECD Global Forum. Paris, Frankrig.

5. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager i OECD Global Forum Session 1. Paris, Frankrig.

5. april: H.K.H. Prinsesse Marie besøger H.C. Andersen Børnehospital og overværer forskningsseminar om allergi. H.C. Andersen
Børnehospital, Kløvervænget 23C, Odense.

8.-14. april: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager den 8. – 14. april i The Olave Baden-Powell Society’s bestyrelsesmøde og det årlige
medlemsmøde. Tokyo, Japan.
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9. april: H.K.H. Kronprinsessen åbner "WHO Global Dialogue on Partnerships for Sustainable Financing of (NCD) Prevention and Control".
Tivoli Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V.

9. april: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i Københavns Kommunes lancering af undervisningsmateriale om madspild. Amager Fælled Skole,
Sundholmsvej 2a, København S.

9. april: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

9. april: H.K.H. Kronprinsen deltager i åbning af udstilling i anledning af Jørn Utzons 100-års dag. Utzon Center, Slotspladsen 4, Aalborg.

10. april: H.K.H. Prins Joachim deltager i indvielsen af DTU's Poul la Cour Vindtunnel. DTU Risø Campus, Frederiksborgvej 399, Roskilde.

12. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af Plan BØRNEfondens fotoudstilling ’Transformation’. YUME, Århusgade 138A, Nordhavn.

13. april: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Republikken Italien, H.E. Stefano Queirolo Palmas i afskedsaudiens. Christian IX's
Palæ, Amalienborg.

13. april: H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelse af legater fra Købstædernes Forsikrings Jubilæumsfond. Købstædernes Forsikring,
Strandgade 27A, København K.

13. april: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Ungarn, H.E. László Hellebrandt i afskedsaudiens. Christian IX's Palæ, Amalienborg.

16. april: H.M. Dronningen og den kongelige familie viser sig på balkonen. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

17. april: H.K.H. Kronprinsessen forestår officiel åbning af Slagelse Sygehus. Fælledvej 13, Slagelse.

17. april: H.M. Dronningen overrækker Rungstedlundprisen. Rungstedlund, Rungsted Strandvej 111, Rungsted Kyst.

18. april: H.M. Dronningen modtager afgående og ny regimentssekretær for Princess of Wales’s Royal Regiment. Christian IX's Palæ,
Amalienborg.

18. april: H.M. Dronningen overrækker Dronning Margrethe II's Videnskabspris. Videnskabernes Selskab, H.C. Andersens Boulevard 35,
København V.

19. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor i den officielle åbning af Forskningens Døgn 2018. IT-universitet i København, Rued
Langgaards Vej 7, København S.

19. april: H.K.H. Kronprinsessen forestår åbning af udstillingen MiniVerset. Experimentarium, Tuborg Havnevej 7, Hellerup.

20. april: H.M. Dronningen modtager nye vagtgående officerer fra Den Kongelige Livgarde. Christian IX's Palæ, Amalienborg.

20. april: H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden i åbning af Dansk Kvindesamfunds Krisecenter. H.C. Andersens Boulevard 10,
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København V.

21. april: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i Repræsentantskabsmøde i Parasport Danmark. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Brøndby.

23. april: H.K.H. Prinsesse Marie deltager som protektor i Landsforeningen Autismes fejring af SIKON konferencens 30-års jubilæum.
Odense Koncerthus, Claus Bergs Gade 7, Odense C.

23. april: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

23. april: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager som formand for Dronning Ingrids Hæderslegat i offentliggørelse af årets legatmodtagere.
Christian den VIII's Palæ, Amalienborg.

24. april: H.K.H. Prins Joachim deltager i Unge Forskere Finalen 2018. Forum, Julius Thomsen Plads 1, Frederiksberg og Bremen Teater,
Nyropsgade 39-41, København V.

24. april: H.K.H. Prinsesse Marie overværer foreningen Barndrømmens forårskoncert. Holmens Kirke, Holmens Kanal 21, København.

25. april: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor for Copenhagen Goodwill Ambassador Corps i "International Talent Conference 2018".
Rambøll, Hannemanns Allé 53, København S.

25. april: Statsråd på Christiansborg Slot.

25. april: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Den tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, H. E. Naim Memeti i
afskedsaudiens. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

25. april: H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstilling om globalisering og søfart. M/S Museet for Søfart, Ny Kronborgvej 1, Helsingør.

25. april: H.K.H. Kronprinsessen overrækker æresprisen ved Danish Rainbow Awards – AXGIL. Cirkusbygningen, Jernbanegade 8,
København.

30. april: H.K.H. Prins Joachim deltager i PA Consulting "Top Floor Talk". Portland Towers 1, Göteborg Plads 1, Nordhavn.

30. april: H.K.H. Prinsesse Marie indvier som protektor for Den danske UNESCO-nationalkommission børnekunstprojektet Geokids i
Geopark Odsherred. Veddinge Shelterplads, Veddingevej 41A, Fårevejle.

30. april: H.K.H. Prins Joachim overrækker som protektor hæderstegn på Hovedorganisationen for Personel af Reserven i Danmarks 98-års
dag. Kastellet, København Ø.

30. april: H.K.H. Kronprinsen deltager i chefskifteparade med efterfølgende reception. H.K.H. Prins Joachim deltager i receptionen.
Svanemøllens Kaserne, Ryvangs Allé 1, København Ø.

MAJ
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1.maj: H.K.H. Prins Joachim holder indlæg om Forsvarets totalstyrkekoncept i Skovshoved Rotary Club. Restaurant Sejlklubberne,
Skovshoved Havn.

1. maj: Officiel ombordstigning på Kongeskibet Dannebrog ved Bøje 1, Københavns Havn, med salut fra Batteri Sixtus.

1. maj: H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor for foreningen DenmarkBridge uddelingen af DenmarkBridge Award 2018. Tivoli Hotel &
Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København V.

2. maj: H.M. Dronningen modtager nye ministre i Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

2. maj: H.M. Dronningen modtager Argentinas senatsformand Gabriela Michetti. Christian IX’s Palæ. Amalienborg.

2. maj: H.M. Dronningen modtager afgående ministre i Christian IX's Palæ, Amalienborg.

2. maj: H.K.H. Prins Joachim deltager i åbningen af Danish Maritime Technology Conference 2018. Lokomotivværkstedet, Otto Busses Vej 5A,
København SV.

3.-5. maj: H.K.H. Kronprinsessen besøger Seattle, USA, i forbindelse med dansk kunst- og kulturfremstød den 3.-5. maj.

3. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i lancering af et kunst- og kulturfremstød på Nordic Museum. Seattle, USA.

3. maj: H.K.H. Kronprinsen er til stede ved Skole OL. Østerbro Stadion, Gunnar Nu Hansens Plads 7, København Ø.

3. maj: H.K.H. Kronprinsessen taler i forbindelse med Danmarks formandskab for Europarådets Ministerkomité ved en international
ligestillingskonference. Eigtveds Pakhus, Strandgade 25G, København K.

4. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved et debatarrangement på University of Washington. Seattle, USA.

4. maj: H.K.H. Kronprinsessen besøger Novo Nordisk Research Center. Seattle, USA.

4. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i en gallamiddag på Nordic Museum. Seattle, USA.

4. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i reception i forbindelse med Invictus Games 2018. Den australske ambassadørs residens, Helsinkigade
20, 2150 Nordhavn.

4. maj: H.M. Dronningen er til stede ved indvielsen af Realdanias byudviklingsprojekt BLOX. Bryghuspladsen, København K.

4. maj: H.M. Dronningen er til stede ved Hærens Officersskoles 150-års jubilæum. Frederiksberg Slot, Roskildevej 28A, Frederiksberg.

4. maj: H.K.H. Kronprinsen overværer VM i ishockey. Jyske Bank Boxen, Kaj Zartows Vej 7, Herning.
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5. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i den officielle åbning af Nordic Museum, Seattle, USA.

5. maj: H.M. Dronningen, H.K.H. Prinsesse Benedikte og H.M. Dronning Anne-Marie er til stede ved åbningen af udstillingen "Magtens
Smykker" i anledning af Koldinghus' 750 års jubilæum. Koldinghus, Kolding.

7. maj: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

7. maj: H.K.H. Prinsesse Marie besøger som protektor for Landsforeningen Autisme NEST klasserne på Katrinebjergskolen. Katrinebjergvej
6, Aarhus N.

7. maj: H.K.H. Prinsesse Marie deltager som protektor i fejringen af Kattegatcentrets 25-års fødselsdag. Kattegatcentret, Færgevej 4, Grenaa.

7. maj: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i indvielsen af det certificerede idrætsplejecenter Mølleparken. Ventemøllevej 32b, Dianalund.

8. maj: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor i åbning af udstillingen RUMMET TUR- RETUR på Danmarks Tekniske Museum.
Fabriksvej 25, Helsingør.

9. maj: H.K.H. Kronprinsessen afholder Mary Fondens præsidiemøde. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

9. maj: H.K.H. Prinsesse Benedikte afholder fællesmøde for protektioner og organisationer. Hvidøre, Emiliekildevej, Klampenborg.

9. maj: H.K.H. Kronprinsen forestår overrækkelsen af The Brain Prize 2018. Det Kongelige Bibliotek, Den Sorte Diamant. Søren Kirkegaards
Plads 1, København K.

9. maj: H.K.H. Prins Joachim overværer som protektor den Danske Strygerkonkurrences Finalekoncert. Musikhuset Aarhus, Thomas Jensens
Allé 2, Aarhus.

11. maj: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i åbningen af Den Nordiske Spejderkonference. Gribskov Kultursal, Østersøgade 52, Helsinge.

15. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S.

15. maj: H.K.H. Prinsesse Marie deltager som protektor for den danske UNESCO-nationalkommission i seminar for UNESCO-aktører. Dansk
Arkitektur Center, BLOX. Bryghuspladsen, København K.

15. maj: H.M. Dronningen er til stede ved Haandværkerforeningens medaljeoverrækkelse på Københavns Rådhus.

15. maj: H.K.H. Prins Joachim holder indlæg i Kgs. Lyngby Rotary Klub om Totalstyrkekonceptet. Hotel Scandic Eremitage, Klampenborgvej
230, Kgs. Lyngby.

16. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i og taler ved Copenhagen Fashion Summit 2018. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13,
København S.
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16. maj: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer Osteoporoseforeningens Årsmøde. Skuespilhuset, København.

16. maj: H.M. Dronningen deltager i bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Fredensborg Slot.

16. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag i forbindelse med Copenhagen Fashion Summit. Hotel D’Angleterre, Kongens Nytorv,
København.

17. maj: H.K.H. Kronprinsessen er med Mary Fonden til stede ved kåring af vinderne af mediekampagne med Sex & Samfund. Politikens Hus,
Rådhuspladsen 37, København K.

17. maj: H.K.H. Kronprinsessen overrækker legater fra The Crown Princess Mary Scholarship. Københavns Universitet, Nørregade 10,
København K.

17. maj: H.K.H. Prins Joachim deltager i medaljeoverrækkelse i Aarhus Håndværkerforening. Aarhus Rådhus, Rådhuspladsen 2, Aarhus.

17. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i velkomstreception i forbindelse med ministerkomitémøde. Kronborg Slot, Helsingør.

18. maj: H.M. Dronningen modtager nye ambassadører fra Serbien, Spanien, Thailand og Filippinerne på Fredensborg Slot.

18. maj: H.K.H. Kronprinsen overrækker legater fra Crown Prince Frederik Fund. Christiansborg Slot, København.

18. maj: Kronprinsparret afholder middag i anledning af 25-års jubilæet for Crown Prince Frederik Fund og H.K.H. Kronprinsens 50-års
fødselsdag. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

20. maj: H.K.H. Kronprinsen overværer finalerne i VM i ishockey. Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20, København S.

21. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i Royal Run i Aalborg.

21. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i Royal Run i Aarhus.

21. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i Royal Run i Esbjerg.

21. maj: D.K.H. Kronprinsen og Kronprinsessen deltager i Royal Run i Odense.

21. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i Royal Run i København/Frederiksberg.

22. maj: H.K.H. Kronprinsen modtager protektioner til reception og sejltur på Kongeskibet Dannebrog. Amaliehaven, København.

23. maj: Kronprinsparret besøger Aarhus, hvor kommunen er vært ved en række besøg ved virksomheder og organisationer.

23. maj: Kronprinsparret deltager i åbningen af Crown Prince Frederik Center for Public Leadership ved Aarhus Universitet. Aarhus BSS
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(Aarhus Universitet), Bartholins Allé 7, Aarhus C.

23. maj: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i åbningen af konferencen "Sammen om Demens". Hotel Harmonien, Gåskærgade 19, Haderslev.

24. maj: H.M. Dronningen og Kronprinsparret er til stede ved åbningen af særudstillingerne ”H.K.H. Kronprins Frederik - Prins til Danmark”
samt ”Ralph Heimans Portrætter”. Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg Slot, Hillerød.

26. maj: Kronprinsparret, de fire børn og H.M. Dronningen træder ud på balkonen på Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

26. maj: Kronprinsparret kører til gallataffel på Christiansborg Slot i karet fra Den Kongelige Stald-Etat med eskorte af
Gardehusarregimentets Hesteskadron.

26. maj: H.M. Dronningen er vært ved et gallataffel på Christiansborg Slot i anledning af H.K.H. Kronprinsens 50-års fødselsdag med
deltagelse af den kongelige familie samt gæster fra ind- og udland. Christiansborg Slot.

27. maj: Kronprinsparret og D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie overværer DRs fødselsdagsshow ”Hele Danmark fejrer Kronprinsen”.
Royal Arena, Hannemanns Allé 18-20, København S.

28. maj: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

29. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i ferie- og aflastningsinstitutionen Granbohus' 60-års jubilæumsfest. Hillerødvejen 43,
Fredensborg.

29. maj: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie holder reception for protektioner og samarbejdspartnere. Schackenborg Slot.

29. maj: H.M. Dronningen er til stede ved indvielsen af Nationalpark Kongernes Nordsjælland. Esrum Kloster & Møllegård.

30. maj: H.M. Dronningen og H.K.H. Kronprinsen overværer gallapremiere på dokumentarfilmen "Fædre & Sønner". Grand Teatret, Mikkel
Bryggers Gade 8, København.

31. maj: H.K.H. Kronprinsessen deltager i Kræftens Bekæmpelse og TrygFondens arrangement "World No Tobacco Day". Kræftens
Bekæmpelse, Strandboulevarden 48, København Ø.

31. maj: H.K.H. Kronprinsen deltager i Fonden for Entreprenørskabs DM i Start Up Programme. Dansk Erhverv, Børssalen, København.

JUNI
2. juni: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer "H.K.H. Prinsesse Benediktes Ærespræmieløb". Klampenborg Galopbane, Klampenborgvej 52,
Klampenborg.

2. juni: H.M. Dronningen er til stede ved åbningen af udstillingen "NIELS SKOVGAARD". Skovgaard Museet, Domkirkestræde 2, Viborg.

3.-5. juni: H.K.H. Kronprinsen deltager i DenmarkBridge CEO-summit i San Francisco, USA, den 3.-5. juni.
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3. juni: H.M. Dronningen er til stede ved festgudstjeneste i anledning af Sct. Michaelis Kirkes 350-års jubilæum. Sct. Michaelis Kirke,
Vendersgade 30B, Fredericia.

3. juni: H.M. Dronningen er til stede ved åbningen af udstillingen "Billedhuggeren Niels Skovgaard - en formens mester". Vejen
Kunstmuseum, Østergade 4, Vejen.

4. juni: H.K.H. Kronprinsessen deltager i Dansk Håndbold Award Show med Mary Fonden. Vibocold Arena, Stadion Allé 7, Viborg.

5. juni: H.M. Dronningen besøger 2. Bataljon af Princess of Wales’s Royal Regiment. England.

6. juni: H.K.H. Kronprinsessen deltager i European Development Days i Bruxelles, Belgien.

6. juni: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i mindehøjtidelighed med Beredskabsstyrelsen. Kastellet, København.

6. juni: H.K.H. Prins Joachim deltager i bestyrelsesmøde i Nikolai og Felix Fonden. Christian VIII’s Palæ, Amalienborg.

8.-10. juni: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer Danmarksmesterskaberne i dressur den 8.–10. juni. Broholm Slot, Gudme.

8. juni: Statsråd på Christiansborg Slot.

9. juni: H.K.H. Kronprinsessen overværer Årets Reumert prisuddelingen. Skuespilhuset, København.

10. juni: H.K.H. Prins Joachim besøger Danish Air Show 2018. Flyvestation Aalborg, Thisted Landevej 53, Vadum.

11. juni: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

11. juni: H.K.H. Prins Joachim deltager i åbningen af European Association of Geoscientists and Engineers' (EAGE) konference. Bella Center,
Center Boulevard, København S.

12.-13. juni: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i et studiebesøg ved den skotske brandmyndighed, Scottish Fire and Rescue Service, med
Beredskabsstyrelsen den 12.–13. juni. Skotland.

12. juni: H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielsen af den nye danske repræsentation i NATO's nye hovedkvarter. Bruxelles, Belgien.

12. juni: H.K.H. Prins Joachim deltager i præsentationssejlads med Skoleskibet Danmark. Vedbæk-København.

12. juni: H.K.H. Kronprinsessen modtager som protektor for Dansk Flygtningehjælp FN's flygtningehøjkommissær Filippo Grandi. Frederik
VIII's Palæ, Amalienborg.

13. juni: H.M. Dronningen modtager nyudnævnte officerer fra Søværnet. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.
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13. juni: H.M. Dronningen modtager ambassadørerne for Letland, H.E. Kaspars Ozolins, Slovenien, H.E. Tone Kajzer, Cypern, H.E. Maria
Papakyriakou, Kroatien, H.E. Frane Krnic og Portugal, H.E. Rui Filipe Monteiro Belo Macieira i afskedsaudiens. Christian IX's Palæ,
Amalienborg.

13. juni: H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielsen af Campus Bornholms nye byggeri. Minervavej 1, Rønne.

14. juni: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i Danske Daginstitutioners 50-års jubilæum. Marienlyst Strandhotel, Helsingør.

15. juni: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie besøger Folkemødet 2018. Allinge, Bornholm.

17.-19. juni: H.K.H. Kronprinsen deltager i IOC CoComm møde, Paris 2024, den 17.-19. juni. Paris, Frankrig.

18. juni: H.K.H. Prins Joachim deltager ved præsentationen og testkørsel af DTU’s økobiler, "DTU Roadrunners". Produktionstorvet, DTU, Kgs.
Lyngby.

19. juni: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor i AQUA Akvarium & Dyreparks 25-års jubilæum. Ferskvandscentret og AQUA, Vejlsøvej
51, Silkeborg.

21. juni: H.K.H. Kronprinsen modtager den nye erhvervsminister i Christian IX's Palæ, Amalienborg.

21. juni: H.K.H. Kronprinsen modtager den afgående erhvervsminister i Christian IX's Palæ, Amalienborg.

22. juni: H.K.H. Prinsesse Marie besøger som protektor for Landsforeningen Autisme Fonden Unges beskæftigelsesprojekt "Klar til Start".
Fakta, Æbeløgade 20, København Ø og Fonden Unges, Tibbevangen 86-88, Værløse.

22. juni: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor i åbningen af den 50. Hærvejsmarch. Domkirkepladsen, Viborg.

23. juni: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i Egernsundbroens 50-års jubilæum. Egernsund.

24. juni: H.M. Dronningen, H.K.H. Prinsesse Benedikte og H.M. Dronning Anne-Marie deltager i overrækkelsen af Dronning Ingrids
Hæderslegat. Tivolis Koncertsal, Tivoli, København.

25. juni: H.H. Prinsesse Elisabeth bisættes fra Lyngby Kirke. Lyngby Kirkestræde 1, Lyngby.

26. juni-1. juli: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager den 26. juni-1. juli i Gentofte Kommunes Grønlands Komites besøg i Grønland.

26. juni: H.K.H. Prins Joachim overrækker Prins Henriks danske Europa Nostra pris. Christian VIII's Palæ, Amalienborg.

26. juni: H.M. Dronningen afholder omegnsreception på Marselisborg Slot, Aarhus.

29. juni: H.M. Dronningen er til stede ved Den Kongelige Livgardes Årsdagsparade. Livgardens Kaserne, Gothersgade, København.
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29. juni: H.M. Dronningen er til stede ved Den Kongelige Livgardes Årsdagsmiddag. Admiral Hotel, Toldbodgade 24-28, København.

29. juni: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie overværer Grønnegårds Teatrets premiere på Misantropen. Grønnegårds Teatret, Bredgade
66, København K.

JULI
2. juli: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

4. juli: H.M. Dronningen er til stede ved fejringen af Nationalbankens 200-års jubilæum. Nationalbanken, Havnegade 5, København K.

14. juli: H.M. Dronningen overværer Verdensballet 2018. Møllerup Gods, Møllerupvej 24, Rønde.

15. juli: Kronprinsfamilien modtager Gråsten Ringriderforenings optog. Graasten Slot.

19. juli: H.M. Dronningen ankommer til Haderslev Havn med Kongeskibet Dannebrog.

19. juli: H.M. Dronningen ankommer til Gråsten Torv.

20. juli: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i møde med Global Dressage Forum i forbindelse med CHIO. Aachen, Tyskland.

29. juli: H.M. Dronningen deltager i festgudstjeneste og afsløring af nyt antependium skabt af Dronningen. Graasten Slotskirke.

AUGUST
2. august: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte aflægger besøg på Ribe VikingeCenter. Lustrupholm, Lustrupvej 4, Ribe.

3. august: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor i Copenhagen Historic Grand Prix' åbningsreception, Københavns Rådhus.

4. august: H.K.H. Kronprinsen deltager i officiel middag som protektor for The 2018 Sailing World Championships. Aarhus.

6. august: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

6. august: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i legatuddeling fra I.P. Nielsen Fonden. Restaurant Bind, Fjordvejen 120, Kruså.

8. august: H.K.H. Kronprinsessen overværer Designskolen Kolding og Kunstakademiets Designskoles fælles show Future of Fashion og
aflægger besøg på CIFF messen. København.

8. august: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i åbningen af Too Good To Go’s nye butik med fokus på reducering af madspild. Nyelandsvej 21C,
Frederiksberg.
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11. august: H.K.H. Kronprinsen deltager i aktiviteter som protektor for The 2018 Sailing World Championships. Aarhus.

15. august: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie besøger Hærens Sergentskole i anledning af Prinsens 30-års jubilæum. Varde Kaserne,
Hjertingvej 127, Varde.

15. august: D.K.H. Kronprinsessen og Prinsesse Benedikte deltager i fejring af Tivolis 175-års fødselsdag. Tivoli, København.

16. august: H.M. Dronningen afholder pressemøde på Château de Cayx. Frankrig.

17. august: H.K.H. Prinsesse Marie åbner som protektor New Nordic Jewellery and Watch Show. Bella Center, Center Boulevard, København S.

17. august: H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg hos Invictus holdet i forbindelse med Invictus Games 2018. Vejen Idrætscenter,
Petersmindevej 1, Vejen.

20. august: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

20. august: H.K.H. Prins Joachim deltager i Creative Business Cups gallamiddag. Børsen, København.

23.-26. august: Kronprinsparret aflægger sammen med deres fire børn officielt besøg på Færøerne med Kongeskibet Dannebrog den 23.-26.
august.

23. august: Kronprinsparret deltager i officiel modtagelse i Tórshavn. Færøerne.

23. august: Kronprinsparret besøger roklubben Knørrur. Tórshavn, Færøerne.

23. august: Kronprinsparret besøger regeringsbygningerne på Tinganes. Tórshavn, Færøerne.

23. august: Kronprinsparret deltager i officiel velkomst på Vaglið i Tórshavn. Færøerne.

23. august: Kronprinsparret besøger Skolen på Argjahmri. Argir, Tórshavn, Færøerne.

23. august: Kronprinsparret besøger kollegiet Finsen. Tórshavn, Færøerne.

23. august: Kronprinsparret deltager i Tórshavns officielle frokost på Hotel Hafnia. Færøerne.

23. august: H.K.H. Kronprinsen besøger Glasir college. Tórshavn, Færøerne.

23. august: H.K.H. Kronprinsessen besøger daginstitutionen Býlingshúsið undir fjalli. Tórshavn, Færøerne.

23. august: H.K.H. Kronprinsen besøger Sjóvinnuhúsið. Tórshavn, Færøerne.
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23. august: H.K.H. Kronprinsessen besøger Kvindehuset. Tórshavn, Færøerne.

23. august: Kronprinsparret besøger Lagtinget. Tórshavn, Færøerne.

23. august: Kronprinsparret deltager i en officiel festmiddag. Tórshavn, Færøerne.

23. august: H.K.H. Prins Joachim besøger Industriens dag ved Forsvarministeriets Materiel og Indkøbsstyrelse. Lautrupbjerg 1, Ballerup.

23. august: H.K.H. Prinsesse Marie åbner som protektor Copenhagen Cooking and Food Festival. Dansk Industri, H.C. Andersens Boulevard
18, København.

24. august: Kronprinsparret ankommer med Kongeskibet Dannebrog til havnen i Klaksvík. Færøerne.

24. august: Kronprinsparret besøger Biskupstorg. Klaksvík, Færøerne.

24. august: Kronprinsparret besøger Ósalund. Klaksvík, Færøerne.

24. august: Kronprinsparret besøger Norðoya Sparikassa. Klaksvík, Færøerne.

24. august: Kronprinsparret besøger Fugloy. Færøerne.

24. august: Kronprinsparret besøger bygden Mikladal. Færøerne.

24. august: Kronprinsparret besøger statuen af Sælkvinden. Mikladalur, Færøerne.

24. august: H.K.H. Prinsesse Marie overværer som protektor eftermiddags-koncerter på Tønder Festival. Tønder.

25. august: Kronprinsparret deltager i en officiel modtagelse ved Runavík Kommune. Runavík, Færøerne.

25. august: Kronprinsparret besøger virksomheden Bakkafrost. Runavík, Færøerne.

25. august: Kronprinsparret besøger idrætshallen Bylgjan. Runavík, Færøerne.

25. august: Kronprinsparret deltager i Runavik Kommunes officielle frokost. Runavík, Færøerne.

25. august: Kronprinsparret ankommer til havnen i Hvalvík. Færøerne.

25. august: Kronprinsparret deltager i en sejltur til Haldórsvík. Hvalvík, Færøerne.

25. august: Kronprinsparret besøger bygden Haldórsvik. Færøerne.
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25. august: Kronprinsparret besøger bygden Tjørnuvík. Færøerne.

25. august: H.K.H. Kronprinsessen deltager i en spadseretur gennem bygden Tjørnuvík. Færøerne.

25. august: H.K.H. Kronprinsen besøger klippen Stakkurin. Tjørnuvík, Færøerne.

25. august: Kronprinsparret er værter ved en reception på Kongeskibet Dannebrog. Tórshavn, Færøerne.

25. august: H.K.H. Prins Joachim deltager i CBS Graduation Ceremony. DSB Lokomotivværksted, Otto Busses Vej 5A, København SV.

26. august: Kronprinsparret deltager i gudstjeneste i Sandavágur. Færøerne.

26. august: Kronprinsparret deltager i Bøurs officielle frokost. Bøur, Færøerne.

27. august: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor ved Copenhagen Goodwill Ambassadors' gallamiddag. Restaurant The Silo,
Helsinkigade 29, Nordhavn.

28.-29. august: Efter indbydelse fra Hendes Majestæt Dronningen kommer Frankrigs præsident, H.E. Emmanuel Macron og fr. Macron på
statsbesøg i Danmark den 28.-29. august 2018.

28. august: Kronprinsparret deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron i kranselægning
på Kastellet. København.

28. august: H.M. Dronningen modtager officielt H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron på Amalienborg.
Den kongelige familie er til stede. Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

28. august: H.K.H. Kronprinsessen er vært ved en arbejdsfrokost med deltagelse af fr. Macron. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

28. august: H.K.H. Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Designskolen. Det Kongelige Danske Kunstakademis Skoler for
Arkitektur, Design og Konservering, Philip de Langes Allé 10, København K.

28. august: H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars
Løkke Rasmussen i en præsentation af Søren Kierkegaard manuskripter på Det Kongelige Bibliotek. København.

28. august: H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars Løkke Rasmussen deltager i en konference og
debat om Europa på Den Sorte Diamant. H.K.H. Kronprinsen er til stede og overværer debatten. København.

28. august: H.M. Dronningen er vært ved et gallataffel til ære for H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron.
Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager. Christiansborg Slot.

29. august: H.K.H. Kronprinsen deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og statsminister Lars
Løkke Rasmussen i en erhvervskonference hos Dansk Industri. H.C. Andersens Blvd. 18, København K.
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29. august: H.K.H. Kronprinsessen besøger sammen med fr. Macron Rysensteen Gymnasium. Tietgensgade 74, København V.

29. august: Kronprinsparret deltager sammen med H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron i et kulturelt
arrangement på Glyptoteket. Dantes Plads 7, København.

29. august: H.E. Republikken Frankrigs Præsident Emmanuel Macron og fr. Macron afholder returarrangement i Skuespilhuset. H.M.
Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager. Skuespilhuset, Sankt
Annæ Plads 36, København.

30. august: H.K.H. Prinsesse Marie åbner "World Food Summit 2018 - Better Food for More People". Christiansborg Slot.

30. august: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Frankrig, H.E. François Zimeray i afskedsaudiens. Christian VII’s Palæ,
Amalienborg.

30. august: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Elfenbenskysten, H.E. Mina Marie Baldé Laurent i afskedsaudiens. Christian VII’s
Palæ, Amalienborg.

30. august: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i møde i Pigespejdernes Fællesråd. Holmen, København.

30. august: H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af udstillingen Per Kirkeby: Maskiner for Lys og Skygge. Museum Jorn, Gudenåvej 7-9,
Silkeborg.

31. august: H.M. Dronningen er til stede ved gallaåbningen af Aarhus Festuge. Musikhuset Aarhus og Aarhus Rådhus.

SEPTEMBER
1. september: H.K.H. Prinsesse Marie besøger Katastrofeberedskabets dag og deltager i Beredskabsstyrelsen Sjællands 75-års jubilæum.
Bag bakkerne 26, Næstved.

2. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i festmiddag og forestår overrækkelse af Carlsbergfondets Forskningspriser 2018. Ny
Carlsberg Glyptotek, Dantes Plads 7, København K.

3.-4. september: H.M. Dronningen besøger Silkeborg Kommune i forbindelse med sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

3. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i CBS Responsibility Day. Tivoli Hotel & Congress Center, Arni Magnussons Gade 2, København
V.

3. september: H.M. Dronningen deltager i en officiel modtagelse på Silkeborg Rådhus. Søvej 1, Silkeborg.

3. september: H.M. Dronningen kører i karet fra Silkeborg Rådhus til Museum Jorn. Silkeborg.

3. september: H.M. Dronningen er til stede ved en præsentation af Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad. Museum Jorn, Gudenåvej
7-9, Silkeborg.
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3. september: H.M. Dronningen besøger Museum Jorn. Gudenåvej 7-9, Silkeborg.

3. september: H.M. Dronningen kører i karet fra Museum Jorn til Gl. Skovridergaard. Silkeborg.

3. september: H.M. Dronningen deltager i frokost på Gl. Skovridergaard. Marienlundsvej 36, Silkeborg.

3. september: H.M. Dronningen besøger DESIGNA. Industriparken 1, Kjellerup.

3. september: H.M. Dronningen besøger Neder Kjærsholm Hovedgaard. Vatterupvej 28, Kjellerup.

3. september: H.M. Dronningen er vært ved en reception på Kongeskibet Dannebrog. Horsens Havn.

4. september: H.M. Dronningen besøger Kingo Karlsen. F. L. Smidths Vej 17, Silkeborg.

4. september: H.M. Dronningen besøger Lysbro KUNST. Lysbrohøjen 14, Silkeborg.

4. september: H.M. Dronningen tager officiel afsked med Silkeborg Kommune. Torvet i Silkeborg.

4. september: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i velkomsten af de nye internationale studerende på Syddansk Universitet. SDU, Campusvej
55, Odense M.

4. september: H.K.H. Kronprinsessen afholder middag for Mary Fondens præsidium. Frederik VIII's Palæ, Amalienborg.

5. september: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i aktiviteter i forbindelse med Flagdag for Danmarks udsendte. Fredericia.

5. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i aktiviteter i forbindelse med Flagdag for Danmarks udsendte. København.

5. september: H.K.H. Prins Joachim holder foredrag i Schackenborg Fondens foredragsrække ”Mit Sønderjylland". Schackenborg Slot.

6. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i åbningen af det danske arkitektbureau Werks udstilling i HafenCity. Hamborg,
Tyskland.

6.-7. september: H.M. Dronningen besøger Svendborg Kommune i forbindelse med sommertogt med Kongeskibet Dannebrog.

6. september: H.M. Dronningen ankommer til Svendborg Havn med Kongeskibet Dannebrog.

6. september: H.M. Dronningen kører i karet fra Svendborg Havn til Svendborg Rådhus. Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen deltager i officiel modtagelse på Svendborg Rådhus. Ramsherred 5, Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen kører i karet fra Svendborg Rådhus til Bryghuset - Demensbyen. Svendborg.
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6. september: H.M. Dronningen besøger Bryghuset – Demensbyen. Bryghusvej 2, Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen deltager i frokost på Stella Maris. Kogtved-vænget 3, Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen besøger Scangrip. Rytterhaven 9, Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen besøger Danmarks Forsorgsmuseum. Grubbemøllevej 13, Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen besøger Skovparken. Byparken 40, Svendborg.

6. september: H.M. Dronningen er vært ved en reception på Kongeskibet Dannebrog. Honnørkajen, Svendborg Havn, kl. 19.00.

7. september: H.M. Dronningen besøger Skolerne i Oure Sport & Performing Arts. Idrætsvej 1, Oure.

7. september: H.M. Dronningen besøger Gamle Mursten. Skotlandsvej 16, Svendborg.

7. september: H.M. Dronningen besøger Galleri DGV. Christiansmindevej 78, Svendborg.

7. september: H.M. Dronningen tager officiel afsked med Svendborg Kommune. Honnørkajen, Svendborg Havn.

8. september: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i Beredskabsforbundets Landsstævne i anledning af stævnets 40-års jubilæum. Johannes
Kochsvej 12, Gråsten.

10. september: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

11. september: H.M. Dronningen modtager ambassadørerne for Bulgarien, H.E. Roussi Bogolubov Ivanov og Albanien, H.E. Kastriot Robo i
afskedsaudiens. Christian VII’s Palæ, Amalienborg.

11. september: H.K.H. Prins Joachim holder indlæg i Sorø Rotary Klub om Totalstyrkekonceptet. Professionshøjskolen Absalon, Slagelsevej 7,
Sorø.

12. september: H.M. Dronningen går officielt i land fra Kongeskibet Dannebrog. Nordre Toldbod, København.

12. september: H.M. Dronningen afholder Strygemiddag på Fredensborg Slot for Kongeskibet Dannebrogs officerer som afslutning på
Kongeskibets sæson. H.K.H. Kronprinsessen deltager.

13.-14. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i erhvervsbesøg i Finland den 13.-14. september.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen ankommer til rådhuset i Helsinki. Finland.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i Urban Solutions in the Nordic area. Helsinki, Finland.
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13. september: H.K.H. Kronprinsessen møder danske virksomheder og deltager i en networking frokost. Helsinki, Finland.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i en frokost ved House of Parliament. Helsinki, Finland.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i et seminar i Stora Enso Hovedkvarter. Helsinki, Finland.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i New Nordic Food event. Helsinki, Finland.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen besøger Urban Living Room Exhibition. Helsinki, Finland.

13. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i en officiel middag i Helsinki. Finland.

14. september: H.K.H. Kronprinsessen ankommer til krydstogtskibet Mein Schiff 2. Turku, Finland.

14. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i officiel velkomst i Forum Marinum. Turku, Finland.

14. september: H.K.H. Kronprinsessen møder danske virksomheder i Forum Marinum. Turku, Finland.

14. september: H.K.H. Kronprinsessen besøger Finland Swan Vessel. Turku, Finland.

17. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i “The 68th session of the WHO Regional Committee for Europe”. Rom, Italien.

17. september: H.K.H. Kronprinsen forestår som protektor den officielle åbning af ITS World Congress 2018. Bella Center, København.

18. september: H.K.H. Prinsesse Marie besøger FødevareBanken. Birkedommervej 31, København NV.

18. september: H.K.H. Kronprinsen taler ved DI's topmøde "Danmark på arbejde – flere hænder, flere hoveder". TAP1, Raffinaderivej 10,
København S.

20. september: H.K.H. Kronprinsessen forestår overrækkelse af Design Award 2018 til Årets Designer. Bellevue Teatret.

21. september: H.M. Dronningen modtager nye ambassadører fra Italien, Ungarn, Cypern, Slovenien og Letland på Fredensborg Slot.

22. september: H.K.H. Prins Joachim deltager i Forsvarets Dag. Kronborg Slot, Helsingør.

23.-25. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i UNGA 73 (United Nations General Assembly) den 23.-25. september. New York, USA.

23. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i Women Deliver-reception. New York, USA.

23. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i middag hos Danmarks FN-ambassadør Ib Petersen. New York, USA.
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24. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af arkitektfirmaet Henning Larsens nye kontorer i New York. USA.

24. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i International Center for Research on Women arrangementet ”Concordia Summit”. New
York, USA.

24. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i FN’s Befolkningsfonds (UNFPA) event ”Protecting the health and rights of women and girls
affected by conflict”. New York, USA.

24. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i møde med FN’s Befolkningsfonds (UNFPA) executive director Dr. Natalia Kanem. New York,
USA.

24. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i netværksarrangementet ”Denmark: It’s more than a small country – It’s a BIG idea”. New
York, USA.

24. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i Speakers' Lunch og efterfølgende Delegations Tour i forbindelse med TechBBQ. Øksnehallen,
København.

25. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i FN’s Befolkningsfond (UNFPA) og Dansk Flygtningehjælps arrangement ”Collective call to
protect women and girls on the move”. New York, USA.

25. september: H.K.H. Kronprinsessen overrækker en pris til vinderne af kunstkonkurrencen ”Turning the tide of the NCD pandemic
through youth-led action”. New York, USA.

25. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbningen af FN’s Generalforsamling (UNGA73). New York, USA.

25. september: H.K.H. Kronprinsessen deltager i State of Green/Dansk Industri “Circular High Level event”. New York, USA.

25. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i fejring af Frederikshavns 200-års købstadsjubilæum.

26.-28. september: H.K.H. Kronprinsen foretager rejse til Kina i forbindelse med Beijing Design Week den 26.-28. september.

26. september: H.K.H. Kronprinsen besøger danske udstillere på ”Living is Giving”. Beijing, Kina.

26. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i den officielle åbning af udstillingen ”Living is Giving”. Beijing, Kina.

26. september: H.K.H. Kronprinsen overværer koncert med Den Sorte Skole. Beijing, Kina.

26. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte besøger Ungdomsøen. Middelgrundsfortet, København.

26. september: H.M. Dronningen er til stede ved åbning af særudstillingen "Eventyrdronningen". D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie
deltager. Christian den VII's Palæ, Amalienborg.
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27. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte modtager udvekslingselever fra Grønland og deres danske værter fra Gentofte Kommune.
Christian den VII's Palæ, Amalienborg.

27. september: H.K.H. Prins Joachim deltager i åbningen af Naturvidenskabsfestival 2018 på Skt. Josefs Internationale Skole.
Frederiksborgvej 10, Roskilde.

27. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i en rundvisning i kunstdistrikt 798. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i ”Living is Giving” symposiet. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen besøger ”Bite of Denmark” virksomheder og deltager i en frokost. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen besøger virksomheder i det grønne spor. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen overværer signeringsceremoni med Jacob Jensen Design. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen besøger virksomheder fra sundhedssektoren. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen besøger Beijing Foreign Studies University. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i et møde med kinesiske regeringsrepræsentanter. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg ved kunstinstallationer. Beijing, Kina.

27. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i Ny Nordisk Middag. Beijing, Kina.

28. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i arrangementet ”Staying Healthy in an Urban Environment”. Beijing, Kina.

28. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i konferencen ”Organic Living”. Beijing, Kina.

28. september: H.K.H. Kronprinsen deltager i en frokostreception hos den danske ambassadør i Kina. Beijing.

28. september: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i arrangementet ”A Conversation with President Barack Obama”. SDU Kolding.
Universitetsparken 1, Kolding.

28. september: H.K.H. Prinsesse Marie besøger Koldinghus og ser udstillingen "Magtens Smykker". Kolding.

29. september: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i Gadens Børns velgørenhedsgalla. The Plant, Raffinaderivej 22, København S.

30. september: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer forestillingen Flygt med Det Flydende Teater. Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55, København Ø.
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OKTOBER
1. oktober: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

1. oktober: H.K.H. Kronprinsen deltager i reception hos Røde Kors. Blegdamsvej 27, København Ø.

1. oktober: H.K.H. Prins Joachim overrækker CSR People's Prizes Ærespriser. Trinity Hotel & Konference Center, Gl. Færgevej 30, Fredericia.

1. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltager i Innovationsfondens InnoTalk. Skuespilhuset, Sankt Annæ Plads 36, København K.

2. oktober: H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer
Folketingets åbning på Christiansborg.

2. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i generalforsamling i Ballettens Venner. Lumbyesalen, Tivoli.

3. oktober: Statsråd på Christiansborg Slot.

4. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte afholder bestyrelsesmøde i Dronning Ingrids Hæderslegat. Tivoli.

5.-9. oktober: H.K.H. Kronprinsen deltager i den 133th IOC session og overværer Youth Olympic Games den 5.- 9. oktober. Buenos Aires,
Argentina.

5. oktober: H.M. Dronningen modtager nye ambassadører fra Frankrig, Ukraine, Portugal, Zambia og Mali på Fredensborg Slot.

5. oktober: H.K.H. Prins Joachim deltager i åbning af udstillingen "Årets Bil 1969-2019". Viborg Museum, Farvervej 23, Viborg.

7. oktober: H.M. Dronningen overrækker Niels Bohr Medaljen. Carlsberg Akademi, Bryggerhesten 1, København V.

7.-10. oktober: H.K.H. Prins Joachim besøger den 7. – 10. oktober 2018 de danske militære styrker i de baltiske lande.

8. oktober: H.K.H. Kronprinsessen aflægger med Hjerteforeningen besøg på Rigshospitalet og forestår efterfølgende uddeling af
Hjerteforeningens forskningslegater. Hotel d'Angleterre, Kongens Nytorv, København.

10. oktober: H.M. Dronningen modtager Israels præsident. Christian den VII's Palæ, Amalienborg.

10. oktober: H.K.H. Kronprinsessen forestår prisoverrækkelse ved FSR - danske revisorers prisuddeling inden for Danmarks bedste CSRrapportering. Børsen, København.

10. oktober: H.M. Dronningen, Kronprinsparret, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie og H.K.H. Prinsesse Benedikte er til stede ved en
festforestilling i anledning af 100-året for Islands suverænitet. Operaen, København.

11. oktober: H.K.H. Kronprinsen deltager i markeringen af 75-året for redningen af de danske jøder. Synagogen i København, Krystalgade,
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København K.

12. oktober: H.M. Dronningen overrækker Dronning Ingrids Forskerpris. Christian den IX's Palæ, Amalienborg.

12. oktober: H.M. Dronningen foretager afsløring af buste af Thomas Dinesen. Churchillparken, København.

15. oktober: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

18. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte åbner udstillingen "H.C. Andersen - Poet mit Feder und Schere". Kunsthalle Bremen, Tyskland.

19. oktober: H.M. Dronningen er vært ved taffel i forbindelse med P4G-topmødet i København. Kronprinsparret deltager. Christiansborg Slot.

20. oktober: H.M. Dronningen modtager Vietnams premierminister. Christian den VII's Palæ, Amalienborg.

20. oktober: H.M. Dronningen modtager Sydkoreas præsident. Christian den VII's Palæ, Amalienborg.

20. oktober: H.M. Dronningen modtager Etiopiens præsident. Christian den VII's Palæ, Amalienborg.

20. oktober: Kronprinsparret deltager i P4G-Topmøde. DR Koncerthuset, Ørestads Boulevard 13, København S.

21.-26. oktober: H.K.H. Kronprinsen deltager i Invictus Games i Sydney, Australien den 21.-26. oktober.

23. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte besøger Georg Jensen Damask. Dieselvej 1, Kolding.

23. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte besøger Designskolen Kolding. Ågade 10, Kolding.

23. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer koncert med Sankt Annæ Pigekor. Helligåndskirken, København.

24. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltager som protektor for Dansk Flygtningehjælp i lancering af Børnenes U-landskalender. Utterslev
Skole, Skoleholdervej 20, København NV.

24. oktober: H.M. Dronningen er vært ved aftenselskab for regeringen, Folketinget og Europa-Parlamentets danske medlemmer m.fl. H.K.H.
Kronprinsessen, D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie samt H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager. Christiansborg Slot.

25. oktober: H.K.H. Kronprinsessen deltager med Mary Fonden i fondskonference hos PwC. Strandvejen 44, Hellerup.

25. oktober: H.K.H. Kronprinsessen er til stede ved overrækkelsen af Magasin du Nord Fashion Prize 2018. Kunsthal Charlottenborg, Nyhavn
2, København K.

26. oktober: H.K.H. Prinsesse Marie besøger Københavns Lufthavns beredskab, Kastrup.
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26. oktober: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor i Danmarks Veteraners 50-års jubilæum. Ryes Kaserne, Treldevej 110, Fredericia.

29. oktober: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

29. oktober: H.K.H. Kronprinsessen er som protektor for Julemærkefonden til stede ved lancering af årets julemærke. Københavns Rådhus.

29. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i SOS Børnebyernes donor arrangement. Nimb Tivoli, København.

30. oktober: H.M. Dronningen er til stede ved første prøvedag på balletten Nøddeknækkeren. Tivoli, København.

30. oktober: H.K.H. Kronprinsessen aflægger besøg med Mary Fonden hos projekt Værket. Røde Kors, Østergade 7, 4700 Næstved.

30. oktober: H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer Laugenes Opvisning 2018. Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade, København.

31. oktober: H.K.H. Kronprinsen planter "Kronprinsens 50-års fødselsdagseg" som protektor for foreningen Plant et Træ. Frederiks Plads,
Aarhus C.

31. oktober: H.K.H. Kronprinsen forestår den officielle åbning af udstillingen "Frihedens Værksted". Naturhistorisk Museum, Wilhelm
Meyers Allé 10, Aarhus C.

NOVEMBER
1. november: H.K.H. Kronprinsen afholder Kongejagt i Gludsted Plantage.

4. november: Kronprinsfamilien er til stede ved overrækkelse af H.K.H. Kronprinsesse Marys ærespræmie i forbindelse med Hubertusjagt i
Dyrehaven, Klampenborg.

5.-7. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i bestyrelsesmøde i Olave Baden - Powell Society den 5.-7. november i London.

5. november: H.M. Dronningen overrækker Ebbe Muncks Hæderspris 2018. Christiansborg Slot.

6.-8. november: Kronprinsparret deltager i eksportfremstød i Italien den 6.-8. november.

6. november: Kronprinsparret modtages af H.E. Italiens Præsident Sergio Mattarella som gæster ved en frokost i Præsidentpaladset Palazzo
del Quirinale. Rom, Italien.

6. november: Kronprinsparret besøger Terme Di Caracalla. Rom, Italien.

6. november: Kronprinsparret deltager i velkomstreception. Rom, Italien.

7. november: Kronprinsparret deltager i den officielle åbning af erhvervsfremstød i Italien. Rom.
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7. november: H.K.H. Kronprinsen overværer åbningen af seminaret ”Shaping the Future of Healthcare and Strategic Investments”. Rom,
Italien.

7. november: H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”Keynote: The Business of Denmark’s Green Transition”. Rom, Italien.

7. november: H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”Ready for tomorrow’s consumers”. Rom, Italien.

7. november: H.K.H. Kronprinsen overværer seminaret ”Water: Efficiency and Revenue Streams”. Rom, Italien.

7. november: H.K.H. Kronprinsessen overværer seminaret ”The Transformation of Healthcare and Business Models of the Future”. Rom,
Italien.

7. november: H.K.H. Kronprinsen overværer seminaret ”Catch up – the market is moving”. Rom, Italien.

7. november: Kronprinsparret deltager i erhvervsfrokost. Rom, Italien.

7. november: Kronprinsparret deltager i Gastro Event. Rom, Italien.

7. november: Kronprinsparret deltager i officiel middag. Rom, Italien.

8. november: H.K.H. Prinsesse Marie deltager som protektor for Landsforeningen Autisme i Scottish Autism 50th Anniversary Conference.
Glasgow, Skotland.

8. november: Kronprinsparret besøger Vatikanet og modtages i audiens hos H.H. Pave Frans. Rom, Italien.

8. november: H.K.H. Kronprinsen besøger Trevi-fontænen og akvædukten Acqua Vergine. Rom, Italien.

8. november: Kronprinsparret besøger børnehospitalet Hospital Bambino Gesu. Rom, Italien.

10. november: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i venskabsmiddag og overværer koncert med Slesvigske Musikkorps i
anledning af 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning. Braine, Frankrig.

11. november: D.K.H. Prins Joachim og Prinsesse Marie deltager i mindehøjtideligheder i anledning af 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning.
Braine, Frankrig.

11. november: H.M. Dronningen er til stede ved markeringen af 100-året for 1. Verdenskrigs afslutning. Mindeparken i Aarhus.

12. november: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

12. november: H.K.H. Kronprinsessen deltager i åbning af fotoudstillingen #Childmothers samt lancering af State of World Population
rapport. Dokk1, Aarhus.
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12. november: H.K.H. Prins Joachim deltager i reception og overværer forpremieren på filmen "I Krig og Kærlighed". Zeppelinmuseet,
Gasværkvej 1, Tønder og Tønder Kulturhus, Ribe Landevej 39, Tønder.

13. november: H.M. Dronningen afholder Kongejagt i Gribskov med efterfølgende jagttaffel på Fredensborg Slot.

13. november: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i middag mod madspild. Sturlasgade 12 G, København S.

14. november: Kronprinsparret deltager i reception og middag i anledning af H.K.H. Prinsen af Wales' 70-års fødselsdag. Buckingham
Palace, London.

14. november: H.K.H. Prins Joachim besøger som protektor Steno Diabetescenter på Holbæk Sygehus i anledning af Verdens Diabetesdag.
Holbæk Sygehus, Akacievej 7, Holbæk.

14. november: H.M. Dronningen deltager i pressemøde i anledning af offentliggørelse af nyt balletprojekt i 2019. Tivoli, København V.

14. november: H.K.H. Prins Joachim besøger som protektor Steno Diabetescenter på Nykøbing Falster Sygehus i anledning af Verdens
Diabetesdag. Nykøbing F. Sygehus, Fjordvej 15, Nykøbing Falster.

15. november: H.K.H. Prins Joachim besøger som protektor FoodTech messen. MCH A/S - Messecenter Herning Kongrescenter, Vardevej 1,
Herning.

15. november: H.K.H. Prins Joachim deltager som protektor ved overrækkelsen af Diabetesforeningens forskningslegater. Toldbodgade 33,
København.

16. november: H.M. Dronningen er til stede ved Københavns Universitets årsfest. Københavns Universitet, Frue Plads og Det Kongelige
Teater, Operaen.

16. november: H.K.H. Kronprinsen forestår åbning af Kasper Eistrup udstilling. Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.

19. november: H.M. Dronningen modtager ambassadøren for Vietnam, H.E. Nguyen Truong Thanh i afskedsaudiens. Christian IXs Palæ,
Amalienborg.

20. november: H.K.H. Kronprinsessen modtager Danske Talers talerpris i forbindelse med konferencen "Logograf 2018". Vartov, Farvergade
27, København K.

20. november: H.K.H. Kronprinsessen deltager i "Børnenes Dag" hos UNICEF Danmark. FN Byen, Marmorvej 51, København Ø.

21. november: Statsråd på Christiansborg Slot.

21. november: H.M. Dronningen overværer Årsdagsparade ved Den Kongelige Livgarde samt overrækker ”Dronningens Ur”. Livgardens
Kaserne, Gothersgade 100, København K.

21. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte afholder bestyrelsesmøde i Dressurens Venner. Amalienborg, Chr. VIII´s Palæ.
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22. november: H.K.H. Kronprinsen afholder Kongejagt i Klosterheden.

22. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i møde med Pigespejdernes Fællesråd. Holmen, København.

23. november: H.M. Dronningen deltager i bestyrelsesmøde i Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond. Fredensborg Slot.

23. november: H.K.H. Kronprinsen deltager som protektor for Dansk Militært Idrætsforbund i reception i anledning af forbundets 100-års
jubilæum. Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, Brøndbyvester.

23. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i åbningen af julebasaren i den svenske kirke. Folke Bernadottes Allé 4, København Ø.

23. november: H.M. Dronningen og H.K.H. Prinsesse Benedikte overværer repremiere på Nøddeknækkeren. Tivolis Koncertsal,
Vesterbrogade 3, København.

24. november: Kronprinsparret aflægger besøg på Kunsten Museum of Modern Art. Kong Christians Allé 50, Aalborg.

24. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i Dansk Forening for Rosports Award Night 2018. Danske Studenters Roklub,
Strandvænget 55, København Ø.

24. november: Kronprinsparret overrækker Kronprinsparrets Priser 2018. Musikkens Hus, Musikkens Pl. 1, Aalborg.

26. november: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

26. november: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i arrangementet "Danmark Indien 400 År". Kronborg Slot, Helsingør.

27.-28. november: H.K.H. Kronprinsessen foretager rejse til Kenya.

28. november: H.K.H. Kronprinsen deltager i symposium om arktisk byggeri og indvielse af nye faciliteter på DTU Lyngby Campus. DTU,
Brovej, Bygning 127, Kgs. Lyngby.

29. november: H.K.H. Prinsesse Marie indvier som protektor Europaskolens nye domicil i Carlsberg Byen. Ny Carlsberg Vej 99, København V.

30. november: H.M. Dronningen modtager Ungarns parlamentsformand László Kövér. Christian IX's Palæ, Amalienborg.

DECEMBER
1. december: H.M. Dronningen besøger Island i anledning af fejringen af 100-året for Islands selvstændighed.

1. december: H.M. Dronningen besøger udstilling i koncert- og operahuset Harpa. Reykjavík, Island.

1. december: H.M. Dronningen deltager i frokost i koncert- og operahuset Harpa. Reykjavík, Island.
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1. december: H.M. Dronningen deltager i den islandske regerings højtidelighed på Lækjargata. Reykjavík, Island.

1. december: H.M. Dronningen besøger udstilling i Islands nationalgalleri Listasafn Íslands. Reykjavík, Island.

1. december: H.M. Dronningen besøger Veröld, Vigdís Finnbogadóttir Instituttet. Reykjavík, Island.

1. december: H.M. Dronningen deltager i middag på Bessastaðir. Álftanes, Island.

1. december: H.M. Dronningen deltager i festforestilling i koncert- og operahuset Harpa. Reykjavík, Island.

1. december: H.K.H. Prinsesse Marie deltager som protektor for AIDS-fondet i arrangementet ”Lys på Gammel Torv”. Gammel Torv,
København.

3. december: H.K.H. Kronprinsessen deltager i FN's internationale handicapdag. Handicaporganisationernes Hus, Blekinge Boulevard 2,
Taastrup.

4. december: H.K.H. Kronprinsessen afholder julereception for Mary Fondens samarbejdspartnere. Frederik VIII’s Palæ, Amalienborg.

4. december: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i Folkekirkens Nødhjælps julearrangement. Meldahlsgade 3, København V.

5. december: H.K.H. Prins Joachim aflægger besøg ved 2. Brigade under den brigadeledede uddannelse i Oksbøl Øvelsesterræn.

5. december: H.K.H. Kronprinsen deltager i Eksportforeningens netværksarrangement. Eigtveds Pakhus, Asiatisk Plads 2, København K.

5. december: H.K.H. Kronprinsen deltager i indvielse af den nye K.B. hal. Peter Bangsvej 147, Frederiksberg.

6.-7. december: Kronprinsparret besøger Letland den 6.-7. december for at deltage i fejringen af landets 100-års selvstændighed.

6. december: H.K.H. Prinsesse Marie deltager i Voergaard Slots juleaktiviteter. Voergård 6, Dronninglund.

6. december: Kronprinsparret deltager i den officielle velkomstceremoni på Riga Slot, Letland.

6. december: Kronprinsparret deltager i officiel fotografering og foretager indskrivning i gæstebog. Riga Slot, Letland.

6. december: Kronprinsparret deltager i en samtale med Letlands Præsidentpar. Riga Slot, Letland.

6. december: Kronprinsparret deltager i blomsterlægning ved Frihedsmonumentet. Riga, Letland.

6. december: Kronprinsparret deltager i bogdonationsceremoni på Letlands Nationalbibliotek. Riga.

6. december: Kronprinsparret deltager i en officiel frokost med formand for det lettiske parlament ”Saeima” Ināra Mūrniece som vært. Riga,
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Letland.

6. december: Kronprinsparret deltager i en reception i koncerthuset Great Guild. Riga, Letland.

6. december: Kronprinsparret overværer koncert med Concerto Copenhagen i koncerthuset Great Guild. Riga, Letland.

6. december: H.M. Dronningen til stede ved The Danish-UK Associations gallamiddag. London, England.

6. december: Kronprinsparret deltager i Præsidentparrets officielle middag. Riga Slot, Letland.

7. december: Kronprinsparret deltager i præsentation af arkitekttegninger for “Tabakas fabrika”. Riga, Letland.

7. december: Kronprinsparret er til stede ved åbningen af konference om kreative industrier. Riga, Letland.

7. december: H.K.H. Kronprinsen aflægger besøg ved udstilling af dansk design og møder danske virksomheder. Riga, Letland.

7. december: H.K.H. Kronprinsessen besøger NGO’en Center Dardedze, som arbejder for børns rettigheder. Riga, Letland.

7. december: Kronprinsparret besøger udstillingen “A Century of Latvia” på Det Nationalhistoriske Museum. Riga, Letland.

8. december: H.K.H. Kronprinsessen overværer som protektor Det Danske Musikkonservatoriums Børnekors julekoncert. Konservatoriets
Koncertsal, Julius Thomsens Gade 1, Frederiksberg C.

10. december: Offentlig audiens på Christiansborg Slot.

11. december: H.K.H. Kronprinsessen deltager i konference med Sex og Samfund, IFU og Udenrigsministeriet. Udenrigsministeriet, Eigtveds
Pakhus, Asiatisk Plads 2G, København K.

12. december: H.M. Dronningen til stede ved seminar i Det Kongelige Danske Geografiske Selskab. Nationalmuseet, København.

13. december: H.K.H. Prinsesse Benedikte modtager Fredslyset 2018 af Sct. Georgs Gilderne i Danmark. Christian VIII’s Palæ, Amalienborg.

16. december: H.K.H. Kronprinsessen er som protektor til stede ved DR Pigekorets julekoncert og efterfølgende 80-års jubilæumsreception.
DR Koncerthuset, København.

16. december: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i julekoncert med Sankt Annæ Pigekor. Helligåndskirken, København.

17.-18. december: H.K.H. Prinsesse Benedikte deltager i møde i Global Dressage Foundation. London, England.

18. december: Statsråd på Christiansborg Slot.
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18. december: H.K.H. Prinsesse Marie og FødevareBanken besøger morgenmadscafé på Gildbroskolen. Gildbrovej 39, Ishøj.

18. december: H.M. Dronningen modtager nyudnævnte officerer fra Hæren. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

21. december: H.M. Dronningen modtager nyudnævnte officerer fra Flyvevåbnet. Christian IX’s Palæ, Amalienborg.

31. december: H.M. Dronningens nytårstale.
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Kongelige fonde
Kongehuset administrerer en række fonde og legater, der støtter humanitære, kulturelle og
uddannelsesmæssige projekter. Fondene giver bidrag til en bred vifte af projekter,
enkeltpersoner samt organisationer. Bestyrelsesformændene i fondene er medlemmerne af den
kongelige familie, der deltager i bestyrelsesmøderne sammen med den øvrige bestyrelse.
Pengene, der uddeles, kommer fra indtægter fra erindringsmønter, indsamlinger, bøger og
donationer.

De kongelige fonde bevilgede i 2018 støtte til mere end 125 projekter og uddelte tilsammen
over ni millioner kroner.

I 2018 blev der fra Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond blandt andet givet bidrag til et
større digitaliseringsprojekt på Nationalmuseet, der er i færd med at gennemgå den såkaldte
Alaskasamling. Samlingen indeholder effekter og notater fra forskellige opdagelsesrejser til
Alaska. Kronprins Frederiks og Kronprinsesse Marys Fond valgte blandt andet at støtte
Børnetelefonens udvikling af organisationens rådgivningskanal på videodelingstjenesten
YouTube. I videoerne nedenfor beskrives de to støttede projekter.

Medvirkende i videoerne
Digitaliseringsprojekt på Nationalmuseet: Projektseniorforsker Ulla Odgaard
Børnetelefonen: Børnefaglig konsulent Charlotte Smerup
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Økonomi
Årsregnskabet omfatter statsydelsen til H.M.
Dronningen og årpenge til H.K.H. Kronprinsen samt
oplysning om årpenge til H.K.H. Prins Joachim

HOFFETS INDTÆGTER OG UDGIFTER
Hendes Majestæt Dronningens administration og husholdning består af Hofmarskallatet og
Kabinetssekretariatet, som tilsammen udfører opgaver vedrørende rådgivning, service, kommunikation og
administration i forbindelse med Dronningens officielle og private opgaver. De Kongelige Ordeners Kapitel,
hvor Dronningen er ordensherre, varetager den praktiske administration af ordenssystemet.

Udgifter til løn, varer og tjenesteydelser dækkes af statsydelsen, som er fastsat i "Lov om Dronning
Margrethe den Andens civilliste", der hvert år reguleres i henhold til udviklingen i lønindekset for
statsansatte. I 2018 var statsydelsen på 81,6 millioner kroner.
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Statsydelsen dækker også den indvendige vedligeholdelse af de kongelige slotte, som staten stiller til
rådighed for Dronningen.

En andel af statsydelsen, rammebeløbet, dækker udgifter til beklædning, forplejning, inventar, andre private
udgifter samt løn til sekretærbistand og anden betjening af ikke-officiel karakter. Heri indgår udgifter til
drift og vedligeholdelse af Marselisborg Slot, Jagtejendommen Trend Skov og Château de Cayx i Frankrig
samt driftsomkostninger i forbindelse med ophold på Graasten Slot. Rammebeløbet var i 2018 på 10,6
millioner kroner. Beløbet dækkede Regentparrets private udgifter og efter Prins Henriks død Dronningens
private udgifter.

Endelig udgør 1,5 procent af statsydelsen tilskud til Prinsesse Benediktes repræsentative omkostninger til
officielle forpligtigelser.

Årpenge for Kronprinsparret er fastlagt i "Lov om årpenge for Kronprins Frederik", og årpenge for Prins
Joachim og Prinsesse Marie er fastlagt i "Lov om årpenge for Prins Joachim". Regulering af årpenge sker
som beskrevet for Dronningens statsydelse.

Kongehusets rejseomkostninger til statsbesøg i udlandet og andre officielle udlandsrejser dækkes af en
ramme under Udenrigsministeriet. I 2018 var der - i lighed med tidligere år - afsat en ramme på 4,5 millioner
kroner.

ÅRETS RESULTAT
I 2018 endte regnskabet for Civillisten med et underskud på knap 1,6 millioner kroner. Udgiftsniveauet i 2018
skal ses i lyset af de særlige udgifter, der var forbundet med Prins Henriks sygdom, død og bisættelse samt
udgifterne forbundet med et samlet set højt aktivitetsniveau, herunder Kronprinsens 50-års fødselsdag,
statsbesøg fra Frankrig og et aftenselskab for regeringen, Folketinget og Europa-Parlamentets danske
medlemmer.

Efter Prins Henriks død blev der foretaget en tilpasning af organisationen ved en reduktion af
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medarbejderstaben. Dette medvirkede til at begrænse underskuddet i 2018, og i 2019 forventes der balance
mellem indtægter og udgifter.

HOFFETS UDGIFTER
Hoffets udgifter går til personale samt varer, tjenesteydelser og afskrivninger på bygninger, biler og itsystemer. Personaleomkostninger til lønninger, pensioner med videre udgjorde i 2018 54,7 millioner kroner
svarende til 64 procent af Hoffets samlede udgifter.

Hoffets driftsomkostninger udgjorde i 2018 9 millioner kroner fordelt på 3,7 millioner kroner til driftsmidler
og inventar, 4 millioner kroner til repræsentative omkostninger og 1,3 millioner kroner til andre
omkostninger.

Administrationsomkostningerne var på 6,2 millioner kroner og ejendomsomkostningerne på 3,5 millioner
kroner.

Afskrivninger beløb sig til 1,5 millioner kroner.

Fordelingen af Hoffets samlede udgifter fremgår af grafikken nedenfor. En yderligere specifikation af
økonomien fremgår af noter til regnskabet.
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De direkte serviceopgaver til støtte for Dronningen løses af personalet i serviceenhederne, der omfatter
tjenestegrupperne, rengøringen, køkkenet, stalden og værkstederne.

Betjening og kørsel kan samlet opgøres til 14,7 millioner kroner svarende til 43 procent af udgifterne til
serviceenhederne. Herefter kommer rengøring og vaskeri med 9 millioner kroner.

Fordelingen af udgifter til serviceenhederne fremgår af grafikken nedenfor.

Opgaverne i serviceenhederne beskrives i afsnittet "Opgaverne i serviceenhederne".
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I Hofmarskallatet findes desuden en kommunikationsafdeling, et personalekontor og et økonomikontor.
Disse tre enheder betjener hele Kongehuset og er således fælles administrative enheder. Dertil kommer et
sekretariat, der dels planlægger Dronningens arrangementer, besøg og rejser, dels bistår de andre Hoffer,
når der er behov for det.

Til Dronningens Hof er desuden tilknyttet en række eksterne enheder og personer,
herunder adjudantstaben, jagtkaptajnen, kongelig konfessionarius, kongelig jægermester samt
slotsforvalterne på Fredensborg Slot og Christiansborg Slot.

KONGEHUSET SOM ARBEJDSPLADS
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Kongehuset er en særlig arbejdsplads. Opgaverne er mangfoldige, og medarbejderskaren spænder fagligt
set bredt. De ansatte har mange forskellige faglige funktioner, blandt andet som kokke, livrister, kuske,
chauffører, møbelsnedkere, rengøringsassistenter, kontorbetjente, administrative medarbejdere og
kommunikationsmedarbejdere.

Ansættelses- og lønforhold for ansatte ved Kongehuset baseres på det statslige regelsæt. Den gældende
lokaloverenskomstperiode for Kongehusets ansatte løber fra 1.4.2018 til 31.3.2021.

Kongehuset søger at skabe gode muligheder for alle ansatte gennem aktivt at arbejde med
kompetenceudvikling. Med udgangspunkt i ledelsens interne målsætninger for det kommende år
fastlægger hver chef og driftsleder mål og udviklingstiltag for deres afdeling og medarbejdere, som drøftes
og konkretiseres ved de årlige medarbejderudviklingssamtaler (MUS). Sammen med
arbejdspladsvurderingen (APV) udgør dette et udviklings- og arbejdspladskoncept for Kongehuset.

Hofmarskallatet har i 2018 haft fem universitetsstuderende i praktikforløb, ligesom Hoffets snedkerværksted
løbende har én til to lærlinge under oplæring samt uddannelsesaktiviteter i form af korte praktikperioder
for andre unge under uddannelse. Den Kongelige Stald-Etat har haft en virksomhedspraktikant og syv
erhvervspraktikanter. Derudover har der været to Operation Dagsværk-elever. Endeligt har Hoffet fortsat
en aftale om at stille sig til rådighed for arbejdsprøvning af jobsøgende på særlige vilkår.

OPGAVERNE I SERVICEENHEDERNE
Ved udgangen af 2018 var der 91 fuld- og deltidsansatte ved Dronningens Hof og 25 ved Kronprinsparrets
Hof. I det følgende sættes der fokus på arbejdet i serviceenhederne.

Betjening og kørsel
Serviceenheden Betjening og kørsel varetager de daglige opgaver for Dronningen såsom servering, kørsel,
modtagelse af gæster samt andre praktiske opgaver på de kongelige slotte. I 2018 blev der serveret for
cirka 3.200 gæster ved større officielle arrangementer samt en række mindre arrangementer. Enheden har
også ansvaret for det kongelige sølvkammer, herunder daglig håndtering, vedligehold og inventarstyring af
de mere end 18.000 effekter i sølvkammeret. Størstedelen af medarbejderne arbejder i ugetjeneste på det
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slot, hvor Dronningen har residens.

Enheden består af en række medarbejdere med forskellige funktioner, opdelt i to tjenestegrupper. Jægerne,
der leder de to tjenestegrupper, udfører konkrete serviceopgaver, men har også ansvar for at planlægge og
lede arbejdet i enheden. Løberne er stedfortrædere for Jægerne og servicerer sammen med Livristerne de
kongelige i dagligdagen. Chaufførerne kører for den kongelige familie, vedligeholder køretøjer og udfører
forskellige serviceopgaver. Taffeldækkeren har ansvar for sølv og service og for opdækning ved større
arrangementer.

Herunder er der en mindre gruppe, der arbejder i Det Gule Palæ i København og varetager håndtering af
post og leverancer til Hoffet samt kørselsopgaver for den kongelige familie. Vedligehold af den kongelige
vognpark sker ligeledes i København. Vognparken består af cirka 20 biler fordelt på biler til brug for den
kongelige familie samt en række servicebiler.

Kongehusets køkkener tilbereder mad til både
hverdag og fest. Ved gallamiddagen på Kronprinsens
fødselsdag blev der kogt 30 liter sovs, skrællet 2.000
asparges og stegt 60 kilo krondyr.
FOTO: KONGEHUSET ©

Kongehusets samlede vognpark var ved udgangen af
2018 på omkring 20 køretøjer. Derudover omfattede
beholdningen af køretøjer en traktor til
ridebaneanlægget ved Christiansborg Slot og et
renholdningskøretøj til indvendig brug i Den
Kongelige Stald-Etat.
FOTO: KONGEHUSET ©
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Køkkenet
Køkkenet står for maden til både større og mindre officielle arrangementer samt frokost og aftensmad til
Dronningen i det daglige. Køkkenet laver mad ved mange forskellige anledninger og middage med op til
cirka 500 kuverter. Køkkenet tilbereder maden af sæsonbestemte råvarer, hvoraf nogle kommer fra egne
køkkenhaver på blandt andet Fredensborg Slot. Kokkene sylter, henkoger og laver marmelader, saft med
mere, så der året rundt kan serveres frugt og grønt fra de kongelige haver til både medlemmer af den
kongelige familie og gæster.

I 2018 lavede Køkkenet blandt andet middagen til de 360 gæster på Christiansborg Slot i forbindelse med
Kronprinsens 50-års fødselsdag. Det foregik i et tæt samarbejde med Køkkenet i Kronprinsparrets Hof. I
august lavede Køkkenet middagen til de 181 gæster ved det franske statsbesøg og i oktober lavede
Køkkenet middagen til de 357 gæster ved aftenselskabet for regeringen, Folketinget og EuropaParlamentets danske medlemmer. Køkkenet arbejder i ugetjeneste og gør tjeneste på det slot, hvor
Dronningen har residens.
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Ved udgangen af 2018 talte Den Kongelige Stald-Etat på Christiansborg Slot i alt 12 heste. I årets løb har de tilsammen
fået skiftet sko på hovene mere end 360 gange.
FOTO: KONGEHUSET ©

Stalden
Hestene og kareterne i Den Kongelige Stald-Etat på Christiansborg Slot benyttes til ceremoniel kørsel i
Kongehuset. I 2018 har Stald-Etatens heste og kareter blandt andet været med ved nytårskurene, Prins
Henriks bisættelse, ambassadørmodtagelser, Kronprinsens 50-års fødselsdag, det franske statsbesøg,
sommertogterne til Silkeborg og Svendborg kommuner samt Hubertusjagten i Dyrehaven og en række
mindre arrangementer.

Stalden har et mål om at have en hestebestand på 13 heste af racen Kladrubere, som er en særlig race af
hvide heste, der opdrættes i Tjekkiet. Ved udgangen af 2018 var bestanden på 12 heste. De ceremonielle
opgaver gennemføres i tæt samarbejde med Gardehusarregimentets Hesteskadron, som opstiller en
bereden eskorte på op til 50 heste. I det daglige kan hestene ses på træningsture i København og på
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Ridebaneanlægget på Christiansborg Slot, hvor der også trænes i ridning og kørsel.

Stalden råder også over træningsvogne og 10 forskellige kareter til ceremoniel kørsel inklusive Guldkareten
fra 1840. I 2018 fik Kronprinsen en såkaldt break i fødselsdagsgave, som publikum nu kan se i De Kongelige
Stalde, hvor kareterne er udstillet i Karetmuseet.

Rengøringspersonalet står for den indvendige
rengøring af slottene.
FOTO: KONGEHUSET ©

I Kongehusets vaskeri vaskes der dagligt linned og
duge.
FOTO: KONGEHUSET ©

Rengøring og Vaskeri
Serviceenheden Rengøring og Vaskeri består af en rengøringsgruppe, en kammergruppe, et vaskeri samt
en frokoststue.

Rengøringsgruppen varetager den daglige rengøring på de kongelige slotte, der benyttes af Dronningen
både ved residens og ved officielle arrangementer. Det drejer sig om Christian IX’s Palæ, Christian VII’s
Palæ samt dele af Christian VIII’s Palæ på Amalienborg, Fredensborg Slot, Marselisborg Slot og Gråsten
Slot. Derudover varetager gruppen rengøringen i Det Gule Palæ og personaleområdet i Den Kongelige
Stald-Etat. Oldfrueassistenterne er sammen med Oldfruen med til at planlægge de daglige
rengøringsopgaver.
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Kammergruppen følger Dronningen på de respektive slotte, på Kongeskibet Dannebrog, på udgående
statsbesøg samt på andre udvalgte udenlandsrejser.

Ved indgående statsbesøg, jagter samt arrangementer med overnattende gæster varetages gæsteservicen
af medarbejdere fra kammergruppen og rengøringsgruppen i fællesskab.

Kantinelederen har ansvaret for frokoststuen i Det Gule Palæ. Frokoststuen besøges dagligt af op mod cirka
40 gæster og leverer også mad til receptioner.

Kongehusets vaskeri ligger på Amalienborg bag Christian VIII’s Palæ. Vaskeriet håndterer linned fra Hendes
Majestæt Dronningens Hof, Kronprinsparrets Hof samt Prinsesse Benediktes Hof. Duge og servietter fra
aftenselskaber på Christiansborg Slot behandles ligeledes på vaskeriet. Den længste dug, der vaskes og
rulles, er 16 meter.

Oldfruen har det overordnede ansvar for enheden Rengøring og Vaskeri.
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Staldbygningen bag Christian VIII’s Palæ på Amalienborg har i mange år huset Kongehusets Værkstedshus. Her bygges
og restaureres møbler til de kongelige slotte, og i 2018 blev der blandt andet restaureret mere end 200 guldstole.
FOTO: KONGEHUSET ©

Værksteder
Værkstedshuset er rammen om Kongehusets fire værksteder: snedkerværkstedet, malerværkstedet,
tapetsererværkstedet og systuen. Snedkerværkstedet og malerværkstedet ligger på Amalienborg i en
oprindelig staldbygning i det, der nu kaldes Værkstedshuset. Tapetsererværkstedet og Systuen er placeret
på Fredensborg Slot.

Snedkerværkstedet reparerer og restaurerer de møbler, der er i brug på slottene, og indimellem bliver der
også produceret nyt. Blandt andet laver møbelsnedkerlærlingene, som en del af deres uddannelse, nye
møbler til brug på slottene og i administrationen. En af årets større opgaver var at gennemgå beholdningen
af guldstole, som bruges til de kongelige tafler samt reparere dem, der trængte. I 2018 blev der repareret
212 guldstole.
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Fra snedkerværkstedet koordineres også samarbejdet med eksterne håndværkere i forbindelse med det
daglige vedligehold af slottene. Derudover udføres der mindre malerarbejder.

På tapetserværkstedet polstrer og ombetrækker tapetsereren møbler, og på syværkstedet står syersken for
at sy forskellige interiørgenstande såsom gardiner og sengetæpper samt for at udføre reparationer og
tilretninger.

Værkstederne ledes af værkstedslederen.

Kongehuset i tal
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Regnskab
Læs årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste og
Kronprinsens årpenge

ÅRSREGNSKABET FOR CIVILLISTEN OG KRONPRINSENS ÅRPENGE
Medlemmer af Kongehuset, som modtager årpenge, skal ikke betale indkomstskat, registreringsafgift og
grøn ejerafgift. Det følger af Kildeskatteloven, Registreringsafgiftsloven og Brændstofforbrugsafgiftsloven.
Den kongelige familie er underlagt almindelige regler for betaling af bo- og arveafgifter samt
ejendomsskatter. Der ydes refusion af moms. Refusionen er årligt begrænset til en procentdel af
statsydelsen svarende til den gældende momssats. Beløbene i årsrapporten er således opgjort eksklusive
moms. Der er i 2018 modtaget momsrefusion på 5.939.697 kroner i Civillisten og 1.882.109 kroner i
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Kronprinsparrets Hof.

ÅRSREGNSKAB FOR DEN KONGELIGE CIVILLISTE
Årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste omfatter statsydelse til Dronningen, Prins Henrik og Prinsesse
Benedikte og dertil knyttede omkostninger.

RESULTATOPGØRELSE

Årsregnskab for Den Kongelige Civilliste
Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2018
Noter

2018
kr.

2017
t.kr..

Indtægter
Statsydelsen

1

81.591.911

80.177

Andre indtægter

2

2.719.508

3.042

84.311.419

83.219

Omkostninger
Personaleomkostninger

3

54.705.724

56.959

Hoffets driftsomkostninger

4

8.980.340

8.001

Hoffets administrationsomkostninger

5

6.174.077

5.404

Ejendomsomkostninger

6

3.544.374

4.401

1.490.277

1.104

Afskrivninger
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Rammebeløb

10.627.346

10.443

Resultat før ﬁnansielle poster

85.522.138
-1.210.719

86.312
-3.093

-367.872

284

-1.578.591

-2.809

-1.578.591

-2.809

2018
kr.

2017
t.kr.

6.133.364

7.423

It

616.086

506

Indretning af bygninger

603.207

806

7.352.657

8.735

Finansielle poster, netto
Årets resultat

Resultatdisponering
Overført til næste år

BALANCE

Den Kongelige Civilliste

Balance
31. december 2018

Noter

AKTIVER
Anlægsaktiver
Biler og maskiner

Anlægsaktiver i alt
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Omsætningsaktiver
Tilgodehavende moms

1.087.143

1.598

Andre tilgodehavender

258.023

238

1.520.833

1.680

2.865.999

3.516

10.884.419

11.658

9.642.801

10.614

20.527.220

22.272

23.393.219

25.788

30.745.876

34.523

2018
kr.

2017
t.kr.

12.359.900

13.938

1.598.463

1.261

4.542.908

6.542

6.875.381

6.754

5.369.224

6.028

18.385.976

20.585

30.745.876

34.523

Periodeafgrænsningsposter

Værdipapirer
Likvide beholdninger

Omsætningsaktiver i alt
Aktiver i alt

Noter

PASSIVER
Egenkapital

7

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandør af varer og tjenesteydelser
Anden gæld
Modtaget forudbetalt statsydelse
Feriepengeforpligtelse
Kortfristede gældsforpligtelser i alt
Passiver i alt
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NOTE 1 - STATSYDELSEN

2018
kr.

2017
t.kr

81.591.911

80.177

8.159.191

8.018

1.223.879

1.203

Statsydelsen
Statsydelse
Heraf til H.K.H Prins Henrik
Heraf til H.K.H Prinsesse Benedikte

NOTE 2 - ANDRE INDTÆGTER

2018
kr.

2017
t.kr.

Lejeindtægter

1.622.438

1.611

Øvrige indtægter

1.097.070

1.431

2.719.508

3.042

Andre indtægter
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NOTE 3- PERSONALEOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr

46.548.652

49.136

4.905.882

4.957

839.315

762

2.411.875

2.104

54.705.724

56.959

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensionsbidrag og pensioner
Omkostning til social sikring
Andre personaleomkostninger
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NOTE 4 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr

Driftsmidler og inventar

3.697.675

3.854

Repræsentative omkostninger

4.016.610

3.074

781.295

1.005

484.760

68

8.980.340

8.001

Hoffets driftsomkostninger

Medaljer mv.
Diverse omkostninger
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NOTE 5 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr

670.874

548

Telefon og porto

1.077.664

818

Forsikringer og konsulentydelser

1.536.635

1.997

2.888.904

2.041

6.174.077

5.404

Hoffets administrationsomkostninger
Kontorhold, bøger, blade mv.

Kontorinventar og it
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NOTE 6 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr.

2.367.104

2.279

436.545

478

29.831

25

710.894

1.619

3.544.374

4.401

2018
kr.

2017
t.kr.

Egenkapital 1. januar

13.938.491

16.747

Resultatdisponering

-1.578.591

-2.809

12.359.900

13.938

Ejendomsomkostninger
Varme og el
Ekstern rengøring
Leje
Vedligeholdelse og modernisering m.m.

NOTE 7 - EGENKAPITAL

Egenkapital

Egenkapital 31. december
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN
Statsydelsen
I resultatopgørelsen indregnes den statsydelse, der vedrører regnskabsåret. Statsydelsen udbetales fra
staten månedsvis forud. 10 procent af statsydelsen tilfaldt i 2018 Prins Henrik og dækkede blandt andet det
løbende bidrag til Kongehusets drift og administration, bidrag til vedligehold af Civillistens bygninger og de
private ejendomme samt udgifterne til de ansatte i Prinsens sekretatiat, som efter Prinsens død varetog
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opgaver vedrørende opgørelsen af boet og afviklingen af Prinsens officielle forpligtelser. 1,5 procent af
statsydelsen tilfaldt Prinsesse Benedikte.

Andre indtægter
Andre indtægter omfatter indtægter ved udlejning af tjenesteboliger, entreindtægter fra rundvisninger på
Fredensborg Slot samt ekspeditionsgebyrer vedrørende belønningsmedaljer.

Personaleomkostninger
Personaleomkostninger omfatter gager og lønninger samt pensionsbidrag og pensioner med videre.
Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer, sundhedsforsikring samt
ansvars- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger
Omkostninger til Hoffet omfatter omkostninger til officielle forpligtelser, herunder statsbesøg,
festforestillinger, drift af biler og hestehold samt rejser med videre. Desuden indregnes omkostninger
til Prinsesse Benediktes officielle forpligtelser, bortset fra gager og lønninger, der er indregnet under
personaleomkostninger.

Hoffets administrationsomkostninger
Administrationsomkostninger omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder kontorhold,
forsikringer, konsulentydelser, it-drift, juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.

Ejendomsomkostninger
Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse af de slotte og palæer, som i
henhold til Civillisteloven stilles til rådighed for Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere
omkostninger til varme, elektricitet samt rengøring og vinduespolering.

Rammebeløb
Af den modtagne statsydelse henføres en fast andel som et rammebeløb til Dronningen. I 2018 gik en andel
af rammebeløbet i lighed med tidligere år til Prins Henrik. Beløbet anvendes blandt andet til beklædning,
inventar, andre private omkostninger, rådgivning og sekretærassistance af ikke-officiel karakter samt
vedligeholdelsesomkostninger og driftsomkostninger på Marselisborg Slot og i Jagtejendommen Trend
Skov samt omkostninger relateret til Château de Cayx. Herudover bruges en del af rammebeløbet til
driftskomkostninger i forbindelse med ophold på Graasten Slot.
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Finansielle poster
Finansielle indtægter omfatter renter af kontante indeståender og renter af obligationer samt udbytte fra
investeringsforeningsbeviser. Finansielle omkostninger omfatter kursregulering af værdipapirer.

BALANCEN
Anlægsaktiver
Anlægsaktiver optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler og maskiner
afskrives hovedsageligt lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem til otte år. It-systemer afskrives
lineært over otte år, mens investeringer i it-udstyr afskrives over fem år. Indretning af bygninger til
værksteder og vaskeri afskrives lineært over 15 år. Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes
årligt for indikationer på værdiforringelse ud over det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der
indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivning af det enkelte aktiv til forventet nettosalgspris.

Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Værdipapirer
Værdipapirer omfatter børsnoterede obligationer og investeringsforeningsbeviser, der indregnes til
balancedagens børskurs. Udtrukne obligationer indregnes til kurs pari.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.
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PÅTEGNING
Godkendelse af årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december
2018 for Den Kongelige Civilliste.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Kongelige Civillistes aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1.
januar 2018 - 31. december 2018.

Den del af beretningen, der omhandler Den Kongelige Civilliste, indeholder efter vores opfattelse en
retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 16. maj 2019

Michael Ehrenreich

Dan Folke Pedersen

Hofmarskal

Økonomichef

DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til Hendes Majestæt Dronningen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Den Kongelige Civilliste for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.
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Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Den Kongelige Civillistes aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Den Kongelige Civillistes aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af Den
Kongelige Civilliste i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske regler)
og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i
henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og
egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere evnen til at fortsætte driften, at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.

106

REGNSKAB | Kongehuset

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af Den Kongelige Civillistes interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om evnen til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.

Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om beretningen
Ledelsen er ansvarlig for beretningen.
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Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse
overveje, om beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i beretningen.

København, den 16. maj 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Erik Holst Jørgensen

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne9973

MNE-nr. mne33712
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ÅRSREGNSKAB FOR KRONPRINSENS ÅRPENGE
Årsregnskabet omfatter årpenge til Kronprinsen og Kronprinsessen.

RESULTATOPGØRELSE

Årsregnskab for Kronprinsens årpenge
Resultatopgørelse
1. januar - 31. december 2018
Noter

2018

2017

kr.

t.kr.

20.083.558

19.735

0

131

20.083.558

19.866

Indtægter
Årpenge
Andre indtægter

1

109

REGNSKAB | Kongehuset

Omkostninger
Personaleomkostninger

2

12.383.573

11.845

Hoffets driftsomkostninger

3

2.356.995

2.309

Hoffets administrationsomkostninger

4

288.982

379

Ejendomsomkostninger

5

845.548

959

585.792

347

Rammebeløb, Kronprinsparret

4.016.712

3.947

Resultat før ﬁnansielle poster

20.477.602
-394.044

19.786
80

67

1

-394.111

79

-394.111

79

2018

2017

kr.

t.kr.

Afskrivninger

Finansielle poster
Årets resultat
Resultatdisponering

Overført til næste år

BALANCE

Kronprinsens årpenge
Balance
31. december 2018
Noter
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AKTIVER
Anlægsaktiver
2.652.603

3.060

Tilgodehavende moms

278.427

282

Andre tilgodehavender

254.722

18

Periodeafgrænsningsposter

167.929

132

701.078

432

Likvide beholdninger

1.422.417

1.681

Omsætningsaktiver i alt

2.123.495

2.113

4.776.098

5.173

2018
kr.

2017
t.kr.

1.354.126

1.748

167.518

160

98.518

263

1.692.351

1.662

Feriepengeforpligtelser

1.463.585

1.340

Kortfristede gældsforpligtelser i alt

3.421.972

3.425

Passiver i alt

4.776.098

5.173

Anlægsaktiver

Omsætningsaktiver

Aktiver i alt

Noter

PASSIVER
Egenkapital

6

Kortfristede gældsforpligtelser
Leverandør af varer- og tjenesteydelser
Anden gæld
Modtaget forudbetalt statsydelse
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NOTE 1 - ÅRPENGE

2018
kr.

2017
t.kr.

20.083.558

19.735

2.008.356

1.973

Årpenge til Kronprinsen
Årpenge til Kronprinsen
Heraf til H.K.H Kronprinsesse Mary

NOTE 2 - PERSONALEOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr.

10.383.615

9.595

1.375.991

1.314

Omkostninger til social sikring

141.130

118

Andre personaleomkostninger

482.837

818

12.383.573

11.845

Personaleomkostninger
Lønninger
Pensionsbidrag og pensioner

112

REGNSKAB | Kongehuset

NOTE 3 - HOFFETS DRIFTSOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr.

559.671

708

1.263.339

1.121

533.985

480

2.356.995

2.309

Hoffets driftsomkostninger
Driftsmidler og inventar
Repræsentative omkostninger
Diverse omkostninger
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NOTE 4 - HOFFETS ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr.

Kontorhold, bøger, blade mv.

97.435

121

Telefon og porto

91.069

148

Forsikring og konsulentydelser

82.564

77

17.914

33

288.982

379

Hoffets administrationsomkostninger

Kontorinventar og it

NOTE 5 - EJENDOMSOMKOSTNINGER

2018
kr.

2017
t.kr

726.468

756

119.080

203

845.548

959

Ejendomsomkostninger
Varme og el
Vedligeholdelse og moderniseringer mv.
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NOTE 6 - EGENKAPITAL

2018
kr.

2017
t.kr

Egenkapital 1. januar

1.748.237

1.669

Resultatdisponering

-394.111

79

1.354.126

1.748

Egenkapital

Egenkapital 31. december
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ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS
Generelt
Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for regnskabsklasse A
med tilvalg af enkelte bestemmelser for regnskabsklasse C.

Årsregnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis som sidste år.

Generelt om indregning og måling
Aktiver indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed er sandsynligt, at fremtidige
økonomiske fordele vil tilflyde, og aktivets værdi kan måles pålideligt.

Forpligtelser indregnes i balancen, når det som følge af en tidligere begivenhed har en retlig eller faktisk
forpligtelse, og det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå, og forpligtelsens værdi kan
måles pålideligt.

Ved første indregning måles aktiver og forpligtelser til kostpris. Måling efter første indregning sker som
beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor.

Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige risici og tab, der fremkommer, inden årsrapporten
aflægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen.

I resultatopgørelsen indregnes indtægter, i takt med at de indtjenes, mens omkostninger indregnes med de
beløb, der vedrører regnskabsåret.

RESULTATOPGØRELSEN
Årpenge
I resultatopgørelsen indregnes årpenge, der vedrører regnskabsåret. Årpenge udbetales fra staten
månedsvis forud. I henhold til gældende lovgivning tilfalder 10 procent af årpengene Kronprinsessen.

Personaleomkostninger
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Personaleomkostninger omfatter lønninger, regulering af feriepengeforpligtelser samt pensionsbidrag og
pensioner med videre. Endvidere omfatter personaleomkostninger omkostninger til kurser, uniformer samt
ansvars-, sundheds- og ulykkesforsikringer.

Hoffets driftsomkostninger
Omfatter omkostninger til Kronprinsparrets officielle forpligtelser, rejser, drift af biler med videre.

Hoffets administrationsomkostninger
Omfatter omkostninger til administration af Hoffet, herunder kontorhold, forsikringer, konsulentydelser, itdrift, juridisk bistand, revision, abonnementer med videre.

Ejendomsomkostninger
Ejendomsomkostninger omfatter omkostninger til indvendig vedligeholdelse og indretning af de
ejendomme, som i henhold til Civillisteloven påhviler Dronningen, og som er stillet til rådighed for
Kronprinsparret af Dronningen. Ejendomsomkostninger omfatter endvidere omkostninger til varme,
elektricitet samt rengøring og vinduespolering udført af eksterne leverandører.

Afskrivninger
Omfatter af- og nedskrivninger samt gevinst/tab ved salg af biler og it-udstyr.

Rammebeløb til Kronprinsparret
Af de modtagne årpenge henføres en fast andel af årpengene som et rammebeløb til Kronprinsparret.
Beløbet anvendes blandt andet til beklædning, inventar og andre omkostninger af privat karakter, herunder
rådgivning og sekretærassistance, der ikke er en del af den officielle virksomhed.

BALANCEN
Anlægsaktiver
Optages til kostpris med fradrag af akkumulerede af- og nedskrivninger. Biler afskrives hovedsageligt
lineært i forhold til forventet scrapværdi efter fem til otte år. Investeringer i it-udstyr afskrives over fem år.
Den regnskabsmæssige værdi af anlægsaktiver vurderes årligt for indikationer på værdiforringelse ud over
det, som udtrykkes ved afskrivning. Foreligger der indikationer på værdiforringelse, foretages nedskrivning
af det enkelte aktiv til forventet nettosalgspris.
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Tilgodehavender
Tilgodehavender indregnes til nominel værdi.

Periodeafgrænsningsposter
Periodeafgrænsningsposter omfatter afholdte omkostninger vedrørende efterfølgende regnskabsår.

Likvide beholdninger
Likvide beholdninger omfatter kontante kassebeholdninger samt indeståender i pengeinstitutter.

Gældsforpligtelser
Gældsforpligtelser måles til nettorealisationsværdi.

118

REGNSKAB | Kongehuset

PÅTEGNING
Godkendelse af årsregnskabet for Kronprinsens årpenge
Vi har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for Kronprinsens årpenge for regnskabsåret 1. januar
2018 – 31. december 2018.

Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kronprinsens årpenges aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt resultatet af aktiviteterne for regnskabsåret 1.
januar 2018 - 31. december 2018.

Den del af beretningen, der omhandler Kronprinsens årpenge, indeholder efter vores opfattelse en
retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler.

Amalienborg, den 16. maj 2019

Christian Schønau

Dan Folke Pedersen

Hofchef

Økonomichef
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS REVISIONSPÅTEGNING
Til Deres Kongelige Højheder Kronprinsen og Kronprinsessen

Konklusion
Vi har revideret årsregnskabet for Kronprinsens årpenge for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december
2018, der omfatter resultatopgørelse, balance og noter, herunder anvendt regnskabspraksis. Årsregnskabet
udarbejdes efter årsregnskabsloven.

Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Kronprinsens årpenges aktiver,
passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2018 samt af resultatet af Kronprinsens årpenges aktiviteter
for regnskabsåret 1. januar 2018 - 31. december 2018 i overensstemmelse med årsregnskabsloven.

Grundlag for konklusion
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere
krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere beskrevet i
revisionspåtegningens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet”. Vi er uafhængige af
Kronprinsens årpenge i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion.

Ledelsens ansvar for årsregnskabet
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i
overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som
ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om
denne skyldes besvigelser eller fejl.

Ved udarbejdelsen af årsregnskabet er ledelsen ansvarlig for at vurdere evnen til at fortsætte driften, at
oplyse om forhold vedrørende fortsat drift, hvor dette er relevant, samt at udarbejde årsregnskabet på
grundlag af ledelsens forventninger til den fortsatte drift.

Revisors ansvar for revisionen af årsregnskabet
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet som helhed er uden væsentlig
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fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisionspåtegning med en
konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en revision,
der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de yderligere krav, der er
gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. Fejlinformation kan opstå
som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis det med rimelighed kan forventes,
at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske beslutninger, som regnskabsbrugerne træffer
på grundlag af årsregnskabet.

Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professionel
skepsis under revisionen. Herudover:

Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne
skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reaktion på disse risici samt
opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grundlag for vores konklusion. Risikoen for
ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af besvigelser er højere end ved væsentlig
fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk,
bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesættelse af intern kontrol.

Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme
revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en
konklusion om effektiviteten af Kronprinsens årpenges interne kontrol.

Tager vi stilling til, om den regnskabspraksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de
regnskabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige.

Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af årsregnskabet på grundlag af regnskabsprincippet om
fortsat drift er passende, samt om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er væsentlig usikkerhed
forbundet med begivenheder eller forhold, der kan skabe betydelig tvivl om evnen til at fortsætte driften.
Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, skal vi i vores revisionspåtegning gøre opmærksom
på oplysninger herom i årsregnskabet eller, hvis sådanne oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere
vores konklusion. Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen for
vores revisionspåtegning.

Tager vi stilling til den samlede præsentation, struktur og indhold af årsregnskabet, herunder
noteoplysningerne, samt om årsregnskabet afspejler de underliggende transaktioner og begivenheder på
en sådan måde, at der gives et retvisende billede heraf.
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Vi kommunikerer med den øverste ledelse om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige
placering af revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige
mangler i intern kontrol, som vi identificerer under revisionen.

Udtalelse om beretningen
Ledelsen er ansvarlig for beretningen.

Vores konklusion om årsregnskabet omfatter ikke beretningen, og vi udtrykker ingen form for konklusion
med sikkerhed om beretningen.

I tilknytning til vores revision af årsregnskabet er det vores ansvar at læse beretningen og i den forbindelse
overveje, om beretningen er væsentligt inkonsistent med årsregnskabet eller vores viden opnået ved
revisionen eller på anden måde synes at indeholde væsentlig fejlinformation.

Vores ansvar er derudover at overveje, om beretningen indeholder krævede oplysninger i henhold til
årsregnskabsloven.

Baseret på det udførte arbejde er det vores opfattelse, at beretningen er i overensstemmelse med
årsregnskabet og er udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabslovens krav. Vi har ikke fundet
væsentlig fejlinformation i beretningen.

København, 16. maj 2019

Deloitte
Statsautoriseret Revisionspartnerselskab
CVR-nr. 33 96 35 56

Erik Holst Jørgensen

Claus Jorch Andersen

statsautoriseret revisor

statsautoriseret revisor

MNE-nr. mne9943

MNE-nr. mne33712
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ÅRPENGE TIL PRINS JOACHIM
Prins Joachim modtog i 2018 3.549.798 kr. i årpenge og 603.334 kr. i momsrefusion
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