
 FUNDATS 
 FOR 
 GJUK'S STØTTEFOND  
 
 § 1 
Fondens navn er "GJUK's STØTTEFOND". Fondens hjemsted er Galten Kommune, Århus 
amt. 
 
 § 2 
Fondens formål er efter fondsbestyrelsens frie skøn at anskaffe aktiver til udvidelse af den 
selvejende institution Galten Junior- og Ungdomsklubs friluftsaktiviteter og driften af sådanne 
aktiver, som mod vederlag stilles til klubbens rådighed. 
 
 § 3 
Fondens formue består bl.a. af forskellige driftsaktiver, som opføres i fondens årsregnskab 
tillige med fondens øvrige aktiver. 
 
 § 4 
Fondens midler skal fortrinsvis anbringes i sådanne værdipapirer m.v., hvori myndiges 
båndlagte midler i henhold til dansk ret kan anbringes; men fondens bestyrelse er under 
henvisning til formålsparagraffen berettiget til at anbringe midlerne i andre værdier, herunder 
også i fast ejendom. 
 
 § 5 
Fondens aktiver, værdipapirer m.v. skal så vidt muligt deponeres i anerkendt pengeinstitut, 
der vælges af fondens bestyrelse. Kontante midler henhørende fra fondens indtægter skal til 
enhver tid indgå på en rentekonto i vedkommende pengeinstitut, således at udbetalinger til 
fondens aktiviteter foretages fra denne konto. 
 
 § 6 
Fondens indtægter skal anvendes i overensstemmelse med fondens formål efter bestyrelsens 
frie skøn. Eventuelt overskud ved driften af fondens aktiviteter tillægges fondens formue til 
senere anvendelse. 
 
 § 7 
Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 3 personer, som udpeges for en to-årig periode af 
bestyrelsen for Den Selvejende Institution Galten Junior- og Ungdomsklub. Som sekretær for 
bestyrelsen virker lederen af den Selvejende Institution. Alle medlemmer af fondens 
bestyrelse skal være myndige. Hvervet som bestyrelsesmedlem vederlægges ikke. Bestyrelsen 
skal dog være berettiget til at antage lønnet medhjælp til udførelsen af de med fonden og dens 
aktiviteter forbundne opgaver. 
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden. 
Der afholdes bestyrelsesmøde når formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker 
det. Der afholdes dog mindst 1 bestyrelsesmøde årligt. Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2 
medlemmer er til stede. Afgørelser træffes ved almindelig stemmeflertal. Ved stemmelighed 
bortfalder forslaget.  
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotekol, hvori indføres hvad der drøftes og besluttes på 
bestyrelsesmøderne. Fonden tegnes af formanden og sekretæren i anliggender, der rækker ud 
over den daglige drift, medens fonden i øvrige anliggender tegnes af sekretæren. 
 

PDF Created with deskPDF PDF Writer - Trial :: http://www.docudesk.com

http://www.docudesk.com


 § 8 
Over fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab, 
som revideres af en af bestyrelsen for den Selvejende Institution Galten Junior- og 
Ungdomsklub valgt registreret revisor. 
Fondens regnskabsår er kalenderåret. 
 
 § 9 
Bestyrelsen kan enstemmigt beslutte at ophæve fonden. En sådan beslutning kan dog kun 
effektueres, såfremt den også godkendes af bestyrelsen for den Selvejende Institution Galten 
Junior- og Ungdomsklub.  
De nærmere bestemmelser om anvendelse af fondens eventuelle formue udformes i 
påkommende tilfælde af fondsbestyrelsen, men anvendelse skal dog være i overensstemmelse 
med denne fundats formål, jfr. § 2. 
 
Således vedtaget af bestyrelsen for Den Selvejende Institution Galten Junior- og 
Ungdomsklub. 
 
Denne fundats erstatter oprindelig fundats af 10. juni 1982. 
 
 
 
 
 Galten  den 9. februar  1993 
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