
 
FUNDATS 

 

FÆLLESFONDEN TIL FORDEL FOR BESKÆFTIGEDE I HÅNDVÆRKSFAGENE 
I KOLDING 

 
Under henvisning til lov om fonde og visse foreninger, lov nr. 698 af 11. august 1992, oprettes 

hermed en fællesfond bestående af følgende:  

 

Generalkonsul Ernst Carlsens Håndværkerlegat    Kr. 1.888.829,12  

Elektrogenofonden      Kr. 160.675,75  

Wolfgang Carlsen og hustru Christiane Carlsens Mindelegat   Kr. 12.514,39  

 

Kapital i alt       Kr. 2.062.019,26  

 

 

§ 1 

Fondens navn er ”Fællesfonden t il fordel for beskæftigede i håndværksfagene i Kolding”  

 

Fondens hjemsted er Kolding Kommune.  

 

§ 2 

Fondens formål er:  

a. at yde støtte til unge håndværksmestres etablering og igangsætning. 

b. at yde støtte til unge håndværkers studierejser, uddannelsesrejser, kursusdelta-gelse 

m.v., både i Danmark og i udlandet.  

c. at yde støtte til lærlinge i forbindelse med deres uddannnelse.  

d. i øvrigt at yde støtte på områder, der er til gavn for håndværksfagene, herunder at yde 

støtte til uddannelsesinstitutioner til konkrete projekter.  

 

§ 3 

Fondens kapital andrager kr. 2.062,019,26.  

 

Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.  

Aktiverne skal anbringes efter de for legatmidler gældende regler.  

 

§ 4 

Fondskapitalen skal forblive urørt.  

 

§ 5 

Fonden ledes af en bestyrelse på fire medlemmer:  



Borgmesteren i Kolding, som født formand,  

Et medlem af Industriforeningen og Handelsstandsforeningen i Kolding,  

Et medlem af LO i Kolding,  

En repræsentant for de længerevarende videregående uddannelsesinstitutioner i Kolding.  

 

Valget gælder for fire år og følger byrådsperioden.  

Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.  

 

§ 6 

Afkast af fondskapitalen uddeles som legater, efter bestyrelsens beslutning, til formål som be-

skrevet i § 2.  

Legatportionernes størrelse fastsættes af bestyrelsen, som er frit stillet med hensyn til udbeta-

ling i rater eller tildeling over flere år, hvis dette skønnes hensigtsmæssigt.  

Uanvendte beløb i et regnskabsår kan henlægges til anvendelse i det efterfølgende regnskabs-

år.  

 

§ 7 

For fonden føres en særlig forhandlingsprotokol.  

Fondsbestyrelsen afholder møder så ofte som formanden finder det fornødent, eller når mindst 

to af bestyrelsens medlemmer ønsker det.  

Fondsbestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed 

er formandens stemme udslagsgivende.  

 

§ 8 

Fondens regnskabsår følger kalanderåret. Regnskabet aflægges og revideres efter de for 

kommunens regnskaber til enhver tid gældende regler.  

 

§ 9 

Ændring af fundatsen kan ske såfremt mindst 3/4 dele af bestyrelsen stemmer herfor og med 

fondsmyndighedens samtykke.  

 

Kolding den   2008  

 

 

 

Per Bødker Andersen     Preben Elmsted  

 

 

Arne Dolleris     Lone Dalsgaard 

 

 


