FUNDATS
FOR
KRISTA OG VIGGO PETERSENS FOND
-------------------------------------------------------------§ 1.
NAVN
Fondens navn er "Krista og Viggo Petersens Fond".
Fondens binavn er ”KV-Fonden”.
Fonden er stiftet af afdøde grosserer Viggo Godtfred Petersen og efterlevende hustru Metty Christa (Krista) f. Larsen ved testamente af 26. februar 1938 med codiciller af 14. maj 1941, 4. januar
1944 og 27. marts 1946.
§ 2.
HJEMSTED
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 3.
FORMÅL
Det er fondens formål at virke til gavn for samfundet ved:
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A.

at yde hjælp til personer, som på grund af sygdom midlertidigt er kommet i trang, og til
personer, hvis sygdom nødvendiggør rekreationsophold, som de på grund af trang ikke selv
er i stand til at forskaffe sig.

B.

at yde hjælp til trængende vanføre, blinde, døve og andre personer, som på grund af invaliditet er ude af stand til selv at forskaffe sig deres udkomme.

C.

at yde hjælp til trængende, enligt stillede kvinder med børn.

D.

at yde bidrag til gigtens, kræftens, tuberkulosens, børnelammelsens og andre lignende samfundsfarlige sygdommes bekæmpelse.

E.

direkte eller indirekte at yde støtte til unge menneskers videreuddannelse efter afsluttet
skolegang, og

F.

at virke til opfostring af en sund og kraftig ungdom ved støtte til idrætsudøvelse og adgang
til friluftsliv.

Fordelingen af det beløb, der i det hele er til rådighed til ovennævnte formål skal så vidt muligt
foretages således, at der inden for hver 5-årig periode i alt er anvendt tilnærmelsesvis 25% til
litra A, 10% til litra B, 15 til litra C, 10% til litra D, 25% til litra E, og 15% til litra F.
§ 4.
KAPITAL
Fondskapitalen består af grundkapital og disponibel kapital.
Grundkapitalen udgør kr. 100.000.000 og foreligger i obligationer og aktier.
Grundkapitalen kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning ved overførsel af reserver eller overskud ifølge fondens senest reviderede årsregnskab.
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§ 5.
FONDENS INDTÆGTER OG KONSOLIDERING
Fondens årlige indtægter skal anvendes på følgende måde:
*

Først skal udredes alle med fondens bestyrelse og uddelingen forbundne udgifter af enhver
art samt omkostninger til vedligeholdelse og eventuel fornyelse af stifternes og stabssergent Larsens og hustrus gravsted.

*

Af det overskydende beløb skal efter bestyrelsens nærmere bestemmelse afsættes mindst
5% og højst 25% til konsolidering af fonden.

*

Herudover anvendes fondens indtægter til realisering af fondens formål, jfr. foran i § 3.
§ 6.

FONDSKAPITALENS ANBRINGELSE
Fondskapitalen - herunder grundkapitalen - kan anbringes i fast ejendom, danske eller udenlandske aktier, obligationer, pantebreve, andre værdipapirer samt tilgodehavender, som efter bestyrelsens skøn frembyder betryggende sikkerhed.
Fondens værdipapirer skal lyde på fondens navn og så vidt muligt noteres som fonden tilhørende.
§ 7.
LEDELSE
Fondens bestyrelse skal bestå af 3-4 medlemmer.
Bestyrelsesformanden og bestyrelsesmedlemmerne i øvrigt skal være i besiddelse af en videregående uddannelse, og skal være myndige, uberygtede og vederhæftigede personer, der ikke er
ude af rådighed over deres bo.
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Det bør tilstræbes, at bestyrelsen altid sammensættes således, at bestyrelsen repræsenterer indsigt
i samfundsforhold, sociale, økonomiske og forretningsmæssige forhold samt forståelse for fondens karakter og virke, samt at et af medlemmerne har juridisk indsigt.
Fondens aktuelle bestyrelse udpeger det tredje og fjerde medlem af bestyrelsen med en valgperiode på 2 år.
Den øvrige fondsbestyrelse har ved sin tiltrædelse, hvilket tillige vil være gældende fremover,
udpeget sin efterfølger. Valget kan til enhver tid omgøres, og de udpegede personer må ikke
modtage meddelelse om udpegningen, forinden vedkommendes indtræden bliver aktuel.
Såfremt et designeret bestyrelsesmedlem, uanset årsag, ikke ønsker eller er i stand til at indtræde
i bestyrelsen, udpeges et nyt bestyrelsesmedlem af den resterende bestyrelse.
Et bestyrelsesmedlem må ikke som sin efterfølger udnævne en person, der er beslægtet eller besvogret med ham eller de øvrige bestyrelsesmedlemmer i op- eller nedstigende linie eller i sidelinien så nært som søskendebørn eller en person, med hvem han eller et andet bestyrelsesmedlem
er gift. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen kan dispensere herfra.
Bestyrelsens medlemmer oppebærer et af bestyrelsen fastsat årligt honorar.
Bestyrelsen kan ansætte en direktør. Såfremt hvervet som formand for bestyrelsen og direktør for
fonden ønskes varetaget af samme person, kan dette alene ske under forudsætning af fondsmyndighedens godkendelse.
Bestyrelsesmedlemmer fratræder ved udgangen af det år, hvori de fylder 75 år. Denne bestemmelse er gældende fra 1. januar 2017.
§ 8.
TEGNING
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af direktøren i forening med bestyrelsesformanden.
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§ 9.
BESTYRELSESMØDE
Bestyrelsen afholder møde efter bestyrelsesformandens bestemmelse, eller når et medlem af bestyrelsen fremsætter ønske herom.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når bestyrelsesformanden samt to af de øvrige tre bestyrelsesmedlemmer deltager i mødet.
Bestyrelsen træffer sine beslutninger ved stemmeflerhed blandt de i mødet deltagende.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, hvori referat af forhandlingerne samt alle
bestyrelsens beslutninger indføres. Protokollen underskrives af de i mødet deltagende medlemmer.
I det tilfælde et bestyrelsesmedlem ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har bestyrelsesmedlemmet ret til at få sin mening ført til protokol.
§ 10.
REGNSKABSAFLÆGGELSE
Regnskabsåret er kalenderåret.
For hvert regnskabsår udarbejdes årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter.
Årsregnskabet skal efter bestyrelsens godkendelse indsendes til Erhvervs- og Selskabsstyrelsen
dog senest 6 måneder efter regnskabsårets udløb.
Årsregnskabet skal revideres af en af fondsbestyrelsen udpeget statsautoriseret revisor.
Der føres en revisionsprotokol og en protokol over fondens aktiver, hvilke protokoller fremlægges på det bestyrelsesmøde, hvor årsregnskabet vedtages.
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§ 11.
ÆNDRINGER I FUNDATSEN
Der kan foretages ændringer i eller tilføjelser til fundatsen, som fondens bestyrelse under hensyn
til forholdenes udvikling måtte finde nødvendige eller praktiske til gennemførelse af sit arbejde
efter de i fundatsen angivne retningslinier. Til gyldig gennemførelse af sådanne ændringer eller
tilføjelser kræves enstemmighed i bestyrelsen samt samtykke i henhold til Erhvervsfondslovens
§ 89.
De ændringer i fundatsen, der er en nødvendig følge af en forhøjelse af grundkapitalen, kan bestyrelsen dog foretage med simpel stemmeflerhed.
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Tiltrådt af bestyrelsen på bestyrelsesmøde 1. marts 2018.

