Fundats
for
Frederiksberg Idræts-Unions Jubilæumspris
§1
1.1

Jf. § 32 i ”Love for Frederiksberg Idræts-Union” (FIU) kan bestyrelsen tildele personer
FIUs Jubilæumspris efter nedenstående fundats.

1.2

FIUs Jubilæumspris blev under navnet ”FIUs Jubilæumslegat” stiftet af repræsentantskabet for Frederiksberg Idræts-Union i anledning af FIUs 50 års jubilæum den 1.
marts 1973.
§2

2.1

Jubilæumsprisen tildeles idrætsledere, som er medlem af en af FIUs foreninger, eller
har sæde i et af FIUs organer, jf. lovenes § 8, og som har udført en særlig indsats for
FIU eller gennem sit virke har været et godt eksempel for de frederiksbergske idrætsudøvere eller på andre måder har haft væsentlig betydning for den frederiksbergske
idræt og dens udøvere.

2.2

Overrækkelsen af Jubilæumsprisen foregår i forbindelse med FIUs ordinære repræsentantskabsmøde.
§3

3.1

Jubilæumsprisens formue består af de beløb, som måtte blive hensat af midler fra FIU,
samt af de beløb der i øvrigt måtte blive givet til prisen.

3.2

Mens Jubilæumsprisens kapital for altid skal forblive urørt, skal Jubilæumsprisens årlige renteindtægt en gang årligt i en eller flere portioner uddeles i form af en varig gave
til en idrætsleder efter prisbestyrelsens beslutning herom, jf. § 2.

3.3

Prisbestyrelsen kan bestemme, at der i et år ikke skal foretages uddeling.

3.4

Jubilæumsprisens kapital skal altid være anbragt efter de for legatmidlers anbringelse
gældende regler.

3.5

Jubilæumsprisens aktiver skal lyde på prisens navn og så vidt muligt noteres som tilhørende denne.
§4

4.1

Jubilæumsprisens bestyrelse består af FIUs bestyrelse.

4.2

Hvervet som medlem af Jubilæumsprisens bestyrelse er vederlagsfrit.
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§5
Tildeling af en Jubilæumspris sker efter indstilling af en af FIUs foreninger eller et af
FIUs organer.
§6
Prisbestyrelsen foretager uddeling af Jubilæumsprisen.
§7
7.1

Der udarbejdes årligt regnskab over Jubilæumsprisens formue, indtægter og udgifter.

7.2

Jubilæumsprisens regnskabsår følger FIUs regnskabsår, jf. lovenes § 24.

7.3

Jubilæumsprisens regnskab skal underskrives af prisbestyrelsen og revideres af de af
FIUs repræsentantskab valgte revisorer, jf. lovenes § 24.

7.4

Det reviderede regnskab udsendes til repræsentantskabet sammen med indkaldelsen
til det ordinære repræsentantskabsmøde, jf. lovenes § 10.
§8
Forandringer i denne fundats kan kun vedtages på FIUs ordinære repræsentantskabsmøde i overensstemmelse med lovenes § 33.
§9

9.1

Beslutning om Jubilæumsprisens ophør kan kun vedtages på FIUs ordinære repræsentantskabsmøde i overensstemmelse med lovenes § 34.

9.2

Ved vedtagelse af Jubilæumsprisens ophør skal kapitalen tilfalde FIU til anvendelse
efter repræsentantskabets beslutning herom.
§ 10
FIU fører en fortegnelse over de personer, der tildeles FIUs Jubilæumspris. Heri indføres desuden de oplysninger, der ligger til grund for tildelingen.
§ 11
Nærværende fundats er vedtaget af FIUs repræsentantskab den 15. februar 1973 med
seneste ændringer fremsat som forslag på det ordinære repræsentantskabsmøde den
18. marts 2004 og vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. april
2004.

