Vedtægter for Dansk Børnefond

§1 Fondens navn er Dansk Børnefond. Fondens hjemsted er Rudersdal kommune. CVRnr 60468818.
§2 Fondens formål er at yde bistand til børn og unge til uddannelsesprojekter og i muligt omfang
katastrofehjælp for fattige og underpriviligerede befolkningsgrupper.
Hjælpen ydes uanset modtagerens religion, nationalitet, race eller politiske tilhørsforhold.
§3 Formålet søges realiseret ved indsamling af uddelingsbestemte gavebidrag og tegning af
individuelle fadderskaber, der kan opsiges med en måneds varsel.
Fonden skal ikke oparbejde nogen væsentlig formue.
§4 Foreningen Dansk Børnefond er pr. 1. september 1988 omdannet til en fond med disse vedtægter.
§5 Fondens aktiver pr. 1. september 1988 udgør 389.763 kr. og egenkapitalen udgør 321.992 kr.
De aktiver, der senere måtte tilfalde fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i stedet herfor
og som ikke er bestemt til uddeling eller administration, henføres til grundkapitalen.
§6 Grundkapitalens afkast, indsamlede beløb til uddeling og tegnede fadderskaber anvendes til
fondens administration og fondens formål.
Bestyrelsen skal tilstræbe, at omkostninger til administration ikke overstiger 15% af de indkomne
gaver og bidrag.

Af fondens overskud kan bestyrelsen beslutte at overføre 10% af overskuddet til grundkapitalen.
§7 Fondens årsmøde afholdes senest 6 måneder efter regnskabsårets afslutning på et sted valgt af
bestyrelsen. Indkaldelse sker med mindst en måneds varsel til fadderne. På årsmødet har alle
faddere, der har tegnet et fadderskab, adgang og stemmeret.
På årsmødet skal følgende dagsorden foreligge:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Godkendelse af årsregnskab
4. Godkendelse af årsbidragets størrelse for et fadderskab
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af suppleanter
7. Valg af revisor
8. Eventuelt
Ekstraordinært årsmøde afholdes, når mindst halvdelen af bestyrelsen eller 25 faddere med
motiveret dagsorden forlanger det, eller hvis et årsmøde træffer beslutning herom.
Indkaldelse til ekstraordinært årsmøde skal ske senest 14 dage efter at bestyrelsen har modtaget
anmodning herom og i øvrigt efter samme regler som ved indkaldelse til ordinært årsmøde.
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Beslutninger på ordinære og ekstraordinære årsmøder træffes ved almindeligt stemmeflertal blandt
de fremmødte stemmeberettigede.
§8 Fondens ledelse og øverste myndighed er bestyrelsen, der består af 5-7 personer, der vælges på
årsmødet for 2 år ad gangen og således, at halvdelen af bestyrelsens medlemmer er på valg en gang
årligt. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv og kan om nødvendigt udarbejde sin egen forretningsorden.
Over såvel årsmøder som bestyrelsesmøder føres en protokol, der underskrives af bestyrelsens
medlemmer.
Alle beslutninger kræver flertal blandt bestyrelsens medlemmer.
Bestyrelsen kan ansætte en lønnet daglig leder, der ikke kan være medlem af bestyrelsen.
Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem og fondens daglige
leder i forening.
§9 Fondens regnskabsår er 1. september til 31. august.
Bestyrelsen påser, at regnskabet foreligger revideret af fondens statsautoriserede eller registrerede
revisor senest til årsmødet.
§10 Vedtægterne kan kun ændres, når bestyrelsens forslag godkendes af mindst 2/3 af de på
årsmødet afgivne stemmer og det tiltrædes af fondsmyndigheden.
Beslutning om fondens opløsning kan kun ske efter forudgående offentliggørelse og indkaldelse, når
mindst¾ af de afgivne stemmer, stemmer for bestyrelsens forslag herom. Eventuelle aktiver skal
herefter med fondsmyndighedens godkendelse overføres til et formålsbeslægtet arbejde.

Således vedtaget på Dansk Børnefonds årsmøde den 23. januar 2018.
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