
Paradigma 

Vedtægt for en ikke-erhvervsdrivende fond 

 

§ 1 

Fondens navn er "X-fond til støtte for.....". 

Fondens hjemsted er X-købing kommune. 

 

§ 2 

Fondens formål er at yde støtte til....... 

 

§ 3 

Fondens aktiver, der ved fondens oprettelse den ___ andrager kr. ____, hidrører fra boet efter N.N. og har 

hjemmel i det af N.N. den ____ oprettede testamente. Fondens bundne aktiver andrager kr. ____ og 

foreligger i form af værdipapirer til kursværdi kr. ____ og kontant kr. ____, og fondens frie aktiver andrager 

kr. ____. 

 

(Hvis oprettelsen af fonden sker på grundlag af en gavedisposition, må dette anføres). 

 

§ 4 

Fonden ledes af en bestyrelse på __ medlemmer, der alle skal være myndige og have bopæl her i landet. 

(Efter fondsloven skal en fondsbestyrelse udgøres af mindst 3 medlemmer). 

 

Hvervet som bestyrelsesmedlem kan vederlægges med et honorar, som ikke må overstige, hvad der anses 

for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang. 

 

Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer. 

 

Fonden tegnes af formanden og endnu ét medlem af bestyrelsen. 

 



§ 5 

Fondens kapital placeres i værdipapirer m.v. i overensstemmelse med de af Justitsministeriet fastsatte 

regler herom. 

 

Fondens bundne aktiver placeres i en af bestyrelsen valgt - og af Justitsministeriet godkendt - 

forvaltningsafdeling. 

 

§ 6 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen 

have udarbejdet regnskab over fondens indtægter og udgifter, herunder med en status. Regnskabet 

revideres efter reglerne i fondsloven. 

 

§ 7 

Årets indtægter - med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af 

administrationsomkostninger samt et konsolideringsbeløb til den bundne kapital - uddeles af bestyrelsen i 

overensstemmelse med § 2. 

 

Til konsolidering af den bundne kapital kan bestyrelsen henlægge et beløb svarende til 25 % af det i 

regnskabsåret anvendte beløb til uddelinger, dog maksimalt et beløb svarende til 25 % af fondens 

indtægter med fradrag af administrationsudgifter. 

 

§ 8 

For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses på sigt, eller indtægterne ikke vil være 

tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen efter tilladelse fra fondsmyndigheden anvende den 

bundne kapital til formålet eller søge fonden sammenlagt med en anden fond med et tilsvarende formål. 

 

X-købing, den 

 

Bestyrelsen for 

"X-fond til støtte for.......... 


