Esther og Hans Clausens Mindefond
Undertegnede bestyrelse for ”Esther og Hans Clausens Mindefond” har i medfør af lov om
fonde og visse foreninger (lovbekendtgørelse nr. 938 af 20. september 2012) vedtaget nedenstående fundats på den stiftende generalforsamling den xx.xx.xxxx
Foreningens vedtægter er herefter sålydende:

Vedtægt
(Udkast)

§ 1 Navn og hjemsted
Stk. 1
Fondens navn er ”Esther og Hans Clausens Mindefond”.
Stk. 2
Fondens hjemsted er Kolding kommune.
Stk. 3
Esther og Hans Clausen, Fløjbjergvej 9, Ødis har ved testamente oprettet den 21. november
1994 bestemt, at deres resterende formue skal tilfalde en fond, der skal hedde Esther og
Hans Clausens Mindefond. Stifter af fonden er således boet efter Esther og Hans Clausen.

§ 2 Kapital
Stk. 1
Fondens formue består af de midler, som ved testamente af 21. november 1994 er testamenteret til oprettelse af fonden. Fondens formue udgør ved stiftelse kr. *Beløb*
Stk. 2
Fondens kapital skal altid være anbragt i overensstemmelse med bekendtgørelse om anbringelse og bestyrelse af fondes midler og være anbragt i depot i en af fondsmyndigheden
godkendt forvaltningsafdeling.

§ 3 Bestyrelse
Stk. 1
Fonden skal ledes af en bestyrelse på 5 personer.
-

1 medlem skal udpeges af menighedsrådet for Ødis Kirke og være medlem af dette.
1 medlem skal udpeges af kommunalbestyrelsen i Kolding, og være medlem af denne. Dette medlem skal helst være bosiddende i Ødis by eller sogn.
1 medlem skal være formand for Ødis Idrætsforening.
1 medlem skal være inspektøren ved Ødis skole. Hvis Ødis skole bliver nedlagt, udpeger den øvrige bestyrelse 1 medlem bosiddende i Ødis.
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-

1 medlem skal være Christian eller Grethe Dahl, Fløjbjergvej 12, 6580 Vamdrup. Såfremt både Christian og Grethe Dahl ønsker at udtræde, vælger den øvrige bestyrelse
selv et nyt medlem.

Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.
Stk. 3
Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand.
Stk. 4
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender og disponerer over dets
midler til de i disse vedtægter fastsatte formål og inden for de i vedtægterne fastsatte grænser.
§ 4 Formål
Stk. 1
Fondens formål er at yde støtte til det kirkelige og kulturelle arbejde i Ødis, herunder ikke
mindst ungdomsarbejdet.
Stk. 2
Der kan ydes støtte til idrætsforeninger i Ødis og til driften af Ødis hallen.
Stk. 3
Der kan ydes støtte til sociale formål, herunder hjælp til anskaffelser på plejehjemmet Vesterled eller anskaffelse af legetøj og lignende til børnehave og fritidshjem, hvor anskaffelserne
skal være til glæde for beboerne/børnene.
Stk. 4
Fondens støtte må ikke ydes som erstatning for offentlig ydelse, der ellers ville være blevet
givet til det konkrete formål.

§ 5 Udlodning
Stk. 1
Indtil 90 % af fondens årlige indtægter kan udloddes.
Stk. 2
Finder bestyrelsen, at der i enkelte år kan være behov for udlodning af støtte med beløb der
overstiger 90 % af fondens årlige indtægter, kan en enig bestyrelse beslutte at bruge fondskapitalen hertil.
Stk. 3
Såfremt der i et år ikke bliver anvendt op til 90 % af fondens årlige indtægter, træffer bestyrelsen bestemmelse om, hvorvidt det beløb der resterer op til 90 % af fondens årlige indtægt,
skal henlægges til uddeling i det efterfølgende år, eller om det skal overføres til fondskapitalen.
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§ 6 Protokol
Stk. 1
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden. I denne protokol indføres fundatsen,
navnene på bestyrelsens medlemmer, bestyrelsens beslutninger om uddeling af de årlige
indtægter, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

§ 7 Regnskab
Stk. 2
Over fondens formue, dens indtægter og udgifter, skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 3
Fondsregnskabet skal, forsynet med bestyrelsens underskrift, inden 3 måneder efter regnskabsårets udløb være afgivet til revision.
Stk. 4
Fondens årsregnskab skal revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 8 Vedtægtsændringer
Stk. 1
Ændringer i vedtægterne kan foretages efter beslutning af fondens bestyrelse under forudsætning af, at der meddeles samtykke hertil fra fondsmyndigheden.

§ 9 Likvidation
Stk. 1.
Beslutning om likvidation kan træffes af bestyrelsen men kræver samtykke fra fondsmyndigheden.
Stk. 2
Bestyrelsen kan træffe afgørelse om, hvordan et eventuelt likvidationsprovenu skal fordeles.
Fordeling af likvidationsprovenu skal ske under iagttagelse af fondens formålsbestemmelse.
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