Fundats
for
Frederiksberg Idræts-Unions Rejselegat
På grund af en donation på kr. 25.000,- fra Lions Club, Frederiksberg, i anledning af klubbens 25 års jubilæum har Frederiksberg Idræts-Union (FIU) oprettet nedennævnte legat, for
hvilket der skal gælde følgende bestemmelser:
§1
Legatets navn er ”Frederiksberg Idræts-Unions Rejselegat”.
§2
2.1

Legatets kapital består af kr. 25.000,- skænket af Lions Club, Frederiksberg, samt beløb, der i øvrigt måtte blive skænket legatet.

2.2

Legatets kapital skal altid udgøre mindst kr. 25.000,- og skal stedse være anbragt efter
reglerne for anbringelse af midler, der tilhører legater m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn.

2.3

For udtrukne eller indfriede aktiver samt indfrielsesgevinster skal der altid købes nye
aktiver.

2.4

Legatets aktiver skal lyde på legatets navn, og så vidt muligt noteres som tilhørende
legatet.
§3
Legatet bestyres af FIUs bestyrelse.
§4

4.1

Legatportionerne uddeles af FIUs bestyrelse.

4.2

Legatportionerne skal efter ansøgning uddeles i passende portioner som hjælp til unge
idrætsudøveres deltagelse i idrætsstævner, idrætsseminarer eller andre former for
idrætsligt samvær, i indland såvel som udland. Idrætsudøverne skal være under 18 år,
og portionerne kan ydes til hel eller delvis dækning af dokumenterede udgifter.
§5

5.1

Legatportionerne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller
for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.

5.2

Ethvert spørgsmål om adgang til nydelse af legatet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres af legatbestyrelsen.
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§6
Det påhviler legatbestyrelsen at føre en protokol for legatet, i hvilken der skal indføres
legatfundatsen og oplysning om, hvem der oppebærer legatet, samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for legatet.
§7
7.1

Over legatets formue, dets indtægter og udgifter skal legatbestyrelsen hvert år aflægge
regnskab.

7.2

Legatets regnskabsår er kalenderåret.

7.3

Legatregnskabet skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor, og godkendes af FIUs repræsentantskab. Udgiften til revisionen afholdes af legatet.

7.5

Et eksemplar af det reviderede og godkendte regnskab skal indsendes til Frederiksberg
Kommune.
§8
Forandringer i denne fundats kan kun foretages af FIUs repræsentantskab i overensstemmelse med lovenes § 33 og med efterfølgende godkendelse af Frederiksberg
Kommunalbestyrelse.
§9

9.1

Beslutning om legatets ophør kan kun vedtages på FIUs ordinære repræsentantskabsmøde efter indstilling af bestyrelsen, i overensstemmelse med lovenes § 34, og
med efterfølgende godkendelse af Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

9.2

Ved legatets ophør skal legatkapitalen anvendes til et formål, der er nært beslægtet
med legatets som muligt.
§ 10
Nærværende fundats er godkendt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 15. februar 1982 og af FIUs repræsentantskab den 25. februar 1982.
Seneste ændringer fremsat som forslag på det ordinære repræsentantskabsmøde den
18. marts 2004 og vedtaget på et ekstraordinært repræsentantskabsmøde den 15. april
2004. Efterfølgende godkendt af Frederiksberg Kommunalbestyrelse den 23. august
2004.

