Soldaten og Orlogsgastens Fond

01.10.2007

Fundats

________________________________________________________________________________________________________________________

§1
Stk. 1
Fonden, der er stiftet 1943, bærer navnet "Soldatens og Orlogsgastens Fond”.
Stk. 2
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
Stk. 3
Fonden, der står under tilsyn af Civilstyrelsen, har egen administration.
§2
Stk. 1
Det er fondens opgave at yde støtte – derunder ved lån – til tjenstgørende menige af Hæren,
Søværnet og Flyvevåbenet, der uforskyldt er kommet i nød, eller som øjeblikkelig må hjælpes
i anledning af begivenheder, der griber ind i deres private forhold.
Stk. 2
Hvor forholdene taler for det, kan der ydes hjælp til tjenstgørende meniges efterladte.
Stk. 3
Desuden kan der af fondens midler ydes bidrag til formål, der efter bestyrelsens skøn kan
være til gavn og adspredelse for tjenstgørende menigt personel i forbindelse med arrangementer, stævner og særlige mindedage, idrætspræmier etc.
Stk. 4
Bestyrelsens beslutning om økonomisk støtte sker med baggrund i en fremsendt skriftlig motiveret ansøgning indeholdende en udførlig beskrivelse af formålet.
Stk. 5
Enhver befalingsmand, der har et selvstændigt kommando, kan direkte gøre indstillinger til
fondens bestyrelse til de i stk 1, 2 og 3 omhandlede formål.
Stk. 6
Bestyrelserne for foreningerne under de i § 5 nævnte landsorganisationer kan efter samme
retningslinier som angivet i stk. 4 foretage direkte indstilling om ydelse af bidrag til de i stk.
1, 2 og 3 anførte formål.
§3
Stk. 1
Til de i § 2, stk. 1, 2 og 3 nævnte formål kan fondens bestyrelse anvende indvundne renter af
Fondens egenkapital.
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§4
Stk. 1
Fondens formue består af de i 1943 – bl.a. ved salg af sølvkokarder gennem hofjuvelér Michelsen – tilvejebragte midler, i alt kr. 102.199,68, som er Fondens bundne kapital. Fondens
aktiver er den 30. oktober 2002 suppleret med provenuet fra Ella og Holger Andersens Legat
på kr. 227.539,04.
Stk. 2
Senere tilkomne midler tillægges Fondens egenkapital.
.
Stk. 3
Fondens aktiver skal anbringes efter de af Justitsministeriet fastsatte regler for opbevaring af
fondes midler.
§5
Stk. 1
Fondens bestyrelse består af repræsentanter for henholdsvis Danske Soldaterforeningers
Landsraad, Marineforeningen og Flyvevåbnets Soldaterforening, således at de tre nævnte organisationer vælger hver én repræsentant.
Stk. 2
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for ét år ad gangen på et møde, der normalt afholdes hvert år i marts måned.
Bestyrelsens medlemmer modtager intet vederlag.
§6
Stk. 1
Formanden varetager de daglige forretninger, og bestyrelsen kan til hans hjælp antage en
ulønnet forretningsfører.
§ 7
Stk. 1
Det påhviler fondens bestyrelse at udarbejde et referat over sine forhandlinger. Referatet underskrives af bestyrelsen.
§ 8
Stk. 1
De bevilgede beløb kan ikke gøres til genstand for eksekution eller anden retsforfølgelse.
Stk. 2
Spørgsmålet om bevilling af hjælp fra fonden afgøres udelukkende af fondens bestyrelse og
kan ikke gøres til genstand for rettergang eller indankning for nogen administrativ myndighed.

§ 9
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Stk. 1
Over fondens formue, indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.
Fondens regnskab er kalenderåret.
Stk. 2
Tilsynet med fonden føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondslovgivningen.
Stk. 3
Skulle det tilfælde indtræffe, at fondens midler ikke længere kan anvendes efter det oprindelige formål, træffer Civilstyrelsen efter indstilling af fondens bestyrelse bestemmelse om anvendelse af kapitalen.
København, den 9. november 2006
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