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FUNDATS
for

Sadelmager- & Tapetsererlauget i Ksbenhavns
Stiftelse & Legatfond

s1

Fondens navn er "sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavns Stiftelse og Legatfond".

Fondens hjemsted er Ksbenhavn Kommune.

s2

Fonden er stiftet af sadelmager- og Tapetsererlauget i Kobenhavn.

Fondens midler er t i lvejebragt ved en oprindelig sammenlegning af folgende fonde, legater

og stiftelser:
- Ejendommen, Nordre Fasanvej 189-191 (st i f telsen)'
- Ejendommen, Fortunstrede 5, Herman Berger og hustru Emma Berger fsdt Witte's Le-

gat (Laugshuset),
- Laugets Legater,
- Julefonden,
- Th. Schmidts og hustru Agnes Schmidt's Mindelegat'
- J R Jochumsen og hustru Olivia's Legatfond'
- Mortensen's Legat,
- Wilhelm Christ, Dahlmann & hustrus Legat'
- Famil ien Gisl ings Legat,
- Martinus Pedersens og hustrus Legat,
- Ejner Jess Suus og Martha Mulvads Legat

og nu
- Grosserer L. F. Foghts Fond med en kapital pA kr. 175.000,00'

Direktsr Carl Olesens Legat med en kapital pdkr.240'000,00 og

De unges Legat med en kapital pAkr' 249.572'00.

s3

Grundkapitalen andrager oprindelig kr. 300.000,00 placeret i fast ejendom og verdipapirer.

Anbringelsen af fondens midler i ovrigt f alger i fornodent omfang de af civilstyrelsen fastsat-

te retsningslinier og regler for anbringelse af fondsmidler.
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Pr. 1. januar 201 1 andrager fondens samlede formue kr. 7.367.621,00. Heraf udgor den

bundne kapi ta l  kr .  4 .508.118,00 og den f r i  kapi ta l  kr .  2 .859.503,00.

Midler til fondens virksomhed fremskaffes ved indtagterne af ovennevnte ejendom samt fra

renteindtagter hidrorende fra den ovrige formue.

s4

Fondens overskud anvendes pd falgende mdde:

De irlige renteindtagter og overskud fra den fonden tilhorende ejendom, efter fradrag

for fornodne driftsudgifter, herunder administration, anvendes til dels okonomisk hjelp til

aldre verdigt trengende kolleger og medlemmer af lauget eller disses efterladte, her-

under agtefeller, subsidiert andre, der er eller har veret beskeftiget ved faget eller

disses efterladte, dels t i lskud t i l  landsdakkende, fal lesfaglig orientering, herunder t i l -

skud t i l  uddannelse, omskoling og dygtiggarelse af kol leger og i fornodent omfang t i l l ige

lerl inge, der blandt andet snsker efteruddannelse indenfor fagl ige omrdder samt dels

tilskud til fellesarrangementer for eldre kolleger og egtefeller efter afdsde kolleger.

Ejendommen, beliggende Fortunstrade 5, anvendes fortr insvis som organisationskontor

for fagets fagl ige organisationer og t i l  udlejning. Overskud hidhsrende fra denne ejen-

dom kan anvendes t i l  de under punkt a) navnte formdl el ler anvendes t i t  konsolidering

efter bestyrelsens skon.
Bestyrelsen er berettiget til af de lsbende indtegter at anvende en del heraf til forbed-

ringer af fondens ejendom udover, hvad der afsettes t i l  almindelig vedligeholdelse m.v.

Bestyrelsen er ligeledes berettiget tll at overfsre ikke udnyttet del af drets overskud til ef-

terfolgende regnskabsir. Bestyrelsen kan endvidere bestemme, at en del af Arets over-

skud anvendes til konsolidering af fondens grundkapital til styrkelse af fondens fremlidi-

ge opgaver.

s5

Fondsporl ionerne, j fr.  S 4 A, t i lkommer de af fondsbestyrelsen udpegede fondsnydere, even-

tuelt med den klausul, at t i idel ingen er den pigeldendes sereje. Retten t i l  fondsport ionerne

kan ikke vare genstand for overdragelse, pantsatning, arrest, eksekution eller anden rets-

forfolgning.
s6

Fonden ledes af en bestyrelse pd mindst 3 medlemmer og maksimalt 6 medlemmer. Med-

lemmerne udpeges af Sadelmager- og Tapetsererlaugets bestyrelse. Medlemmerne af fon-

dens bestyrelse skal samtidig vare medlem af Sadelmager- og Tapetsererlaugets bestyrel-

b)

c)

d )
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se. Dog skal et medlem af bestyrelsen vare uvildig og uafhangig og mA sAledes ikke sam-

tidigt vare medlem af Sadelmager- og Tapetsererlaugets bestyrelse.

De sfledes valgte medlemmer velges for en Z-Arig periode. Det af Sadelmager- og Tapet-

sererlaugets bestyrelse uafhangige bestyrelsesmedlem velges dog for en periode pd 3 Ar.

Sadelmager- og Tapetsererlaugets oldermand er fsdt formand for bestyrelsen og viceolder-

mand fsdt nastformand. I formandens forfald udsver nestformanden dennes befojelser.

Formanden og i dennes forfald nestformanden treffer pA bestyrelsens vegne de beslutnin-

ger, der ikke kan afvente bestyrelsesmsderne og forelagger efterfolgende disse beslutnin-

ger pA det kommende bestyrelsesmsde til godkendelse.

Et bestyrelsesmedlem, der kommer ud af rAdighed over sit  bo el ler gor sig skyldig i  en han-

dl ing, som gor ham uvardig t i l fortsat at beklade hvervet som medlem af bestyrelsen el ler

som i avrigt viser sig ibenbart uegnet hertil, eller ikke lengere opfylder betingelserne for at

vare medlem af bestyrelsen, skal udtrade af bestyrelsen og kan afsattes af CivilStyrelsen.

Bestyrelsen holder mode si ofte formanden eller et medlem af Bestyrelsen snsker det, dog

normalt seks gange Arl igt. Inden udgangen af marts mAned skalfsrste msde vaere afholdt '
pd dette mode aflagges beretning og regnskab. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nar over

halvdelen af dens medlemmer ter t i l  stede'

Beslutninger traffes med almindelig stemmeflerhed, jf. dog S 7 og 10. I tilfelde af stemme-

l ighed giver formandens stemme udslaget.

Over bestyrelsens forhandlinger fsres protokol, hvori bestyrelsen tillige indfsrer beslutninger

og afgorelser af vasentlig interesse for fonden.

MAtte et bestyrelsesmedlem ikke vere enig i bestyrelsens beslutning, har vedkommende ret

t i l  at fA sin mening indfsrt i  protokollen-

s7

Bestyrelsen pAser, at fondens administration og okonomiske anliggender varetages under

hensyntagen til fondens formAl og de regler, der til enhver tid gaelder for fondens ledelse og

drift.

lndgAelse og ophavelse af aftaler, der rakker ud over fondens daglige ledelse og drift kra-

ver bestyrelsens t i lslutning.
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lndg6else og ophavelse af aftaler, som bersrer fondens kapital, kraver tilslutning fra 213 at

bestyrelsens medlemmer og kan kun ske i overensstemmelse med den t i l  enhver t id gel-

dende lovgivning herom.

Bestyrelsen har ret til at undersage alle forhold, der vedrarer fonden og til at forlange oplys-

ninger af fondens medarbejdere.
Ti lsynet med fonden fores i  overensstemmelse med t i lsynsreglerne ifondslovgivningen.

s8

Bestyrelsen ansaetter og afskediger fondens inspektor, administrator samt yderligere nod-

vendigt personale til drift af fonden.

ss

Fondens regnskabsir er kalenderAret. Arsregnskabet revideres af en af bestyrelsen for et ir

ad gangen valgt revisor eller statsautoriseret revisor.

Det reviderede irsregnskab forelegges for bestyrelsen til godkendelse og underskrift. Ars-

regnskabet offentliggores i overensstemmelse med lovgivningens regler herom og herover i

det omfang og pa den mide. hovedbestyrelsen finder det hensigtsmessigt.

Fonden tegnes af formanden, respektive nastformanden i forening med et bestyrelsesmed-

lem.

De fonden t i lharende verdipapirer skal i  fornsdent omfang forsynes med pitegning om, at

de t i lhsrer fonden.

s 10

Til vedtagelse af beslutning om endring af fondens vedtagter el ler om fondens ophor ud-

kraves, at2l3 af det samlede antal bestyrelsesmedlemmer stemmer herfor, og at beslutnin-

gen - i det omfang den til enhver tid geldende lovgivning kraver det - godkendes af

fondsmyndigheden, respektive anden kompetent offentl ig myndighed,

I tilfalde af, at bestyrelsen bestemmer, at fonden ophorer, skal bestyrelsen endvidere treffe

beslutning om anvendelse af fondens formue, der under al le omstendigheder skal anven-

des t i l  fordel for medlemmer af Sadelmager- og Tapetsererlaugets medlemmer el ler t i l  fordel
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for en tilsvarende personkreds. godkendelse af ophar og anvendelse af formue skal god-

kendes af fondsmyndigheden, el ler hvem vedkommende dert i l  mAtte bemyndige.
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