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Fundats 

 

for 

 

Forælder Fonden 

 

 

§ 1 Navn og hjemsted 

Fondens navn er Forælder Fonden. 

Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 

Fonden blev stiftet den 24. maj 1966 under navnet Boligfonden for enlige mødre af journalist og 

ildsjæl Lis Møller. 

Fonden er den 1. januar 2019 overgået til at være en erhvervsdrivende fond i forbindelse med 

fondens etablering af et kollegium. 

 

 

§ 2 Formål 

Fondens formål er i trangstilfælde at yde støtte til enlige forsørgere, især til løsning af deres 

boligproblem. 

Støtte kan endvidere ydes til uddannelse samt på andre områder med det formål at hjælpe enlige 

forsørgere igennem særligt kritiske perioder. 

Støttens art og omfang, til hvem støtte skal ydes, afgøres endeligt af bestyrelsen. 

Fondens støtte må ikke antage karakter af varig hjælp, ligesom støtte ikke kan ydes, når hjælpen kan 

eller skal dækkes af offentlige midler. 

Fonden kan gennem sine midler drive rådgivningskontor og etablere nødhjælpslejligheder til 

anvendelse for enlige forsørgere efter regler, der nærmere fastsættes af bestyrelsen, ligesom fonden 

yder støtte til den selvejende institution ”Hellerup Krisecenter” og andre nødhjælpsherberger og 

legatboliger, oprettet under fonden. 

 

 

§ 3 Ledelse 

Fonden ledes af en bestyrelse på 7-9 medlemmer. 

Bestyrelsens medlemmer vælges ved selvsupplering, hvoraf 3 godkendes af repræsentantskabet. 

I det omfang den til enhver tid gældende lovgivning kræver det, består bestyrelsen desuden af et 

antal medlemmer valgt af medarbejdere i fonden og dens eventuelle dattervirksomheder. De 

bestyrelsesmedlemmer, der vælges af medarbejderne, deltager ikke i udpegelsen af det 

vedtægtsudpegede bestyrelsesmedlem, der udpeges af bestyrelsen ved selvsupplering. 

Bestyrelsens medlemmer vælges for 3 år ad gangen. 

I tilfælde af afgang af bestyrelsesmedlemmer inden udløbet af den 3-årige periode kan bestyrelsen 

supplere sig med nye medlemmer for perioden indtil næste ordinære årsmøde. Hvis der er tale om et 

bestyrelsesmedlem godkendt af repræsentantskabet, kræver valg af et nyt medlem også 

repræsentantskabets godkendelse. Hvert år afgår 3 af bestyrelsens medlemmer, herunder 1 af 

medlemmerne godkendt af repræsentantskabet. Genvalg kan finde sted indtil det fyldte 75 år.  

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer er til stede. 

Bestyrelsens beslutninger træffes, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, ved flertal af de 
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mødende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens – eller i dennes forfald – 

næstformandens stemme afgørende. 

Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af bestyrelsens medlemmer. 

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 

Der afholdes mindst 4 årlige bestyrelsesmøder. Årsmødet skal være det ene af disse 

bestyrelsesmøder. 

Hvert år inden for 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - dog så betids, at regnskabet kan være 

fondsmyndigheden i hænde inden udløbet af 5 måneder efter regnskabsårets afslutning - afholdes et 

årsmøde med følgende dagsorden: 

 

1. Orientering om det seneste regnskabsår 

2. Godkendelse af årsregnskabet 

3. Beslutning om anvendelse af fondens overskud, herunder størrelsen af midler til 

uddeling, eller dækning af tab 

4. Eventuelt valg eller genvalg af medlemmer til bestyrelsen 

5. Valg af bestyrelsesformand og næstformand 

6. Valg af revisor 

7. Eventuelt 

 

 

§ 4 Tegningsberettigelse 

Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af bestyrelsens 

næstformand i forening med et bestyrelsesmedlem.  

 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

 

 

§ 5 Ansættelse mv. 

Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte medhjælp, ligesom 

bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med 

administrationen af fondens virksomhed. Bestyrelsen kan endvidere ansætte en direktør, hvis 

fondens forhold nødvendiggør dette. 

Bestyrelsen kan nedsætte særlige arbejdsudvalg til forberedelse og løsning af specielle opgaver. 

Endvidere kan bestyrelsen træffe beslutning om nedsættelse af lokalkomitéer. For lokalkomitéer 

udarbejder bestyrelsen vedtægter for disses virksomhed. 

 

 

§ 6 Repræsentantskab 

Til fonden er knyttet et repræsentantskab bestående af personer med interesse for fondens arbejde. 

Nye medlemmer til repræsentantskabet vælges af repræsentantskabet. Bestyrelsen kan indstille 

kandidater til valg til repræsentantskabet. Valg af nye repræsentantskabsmedlemmer foretages på 

hvert ordinært repræsentantskabsmøde. 

Repræsentantskabet følger bestyrelsens arbejde og kan vejlede og rådgive bestyrelsen.  

 

 

 

 

 



 

 
58630-101\12396597v6 

§ 7 Ordinært repræsentantskabsmøde 

Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært repræsentantskabsmøde. 

Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning med 

mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. 

Dagsorden for det ordinære repræsentantskabsmøde skal omfatte: 

Valg af dirigent. 

Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed. 

Orientering om fondens regnskab. 

Godkendelse af medlemmer af bestyrelsen 

Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet. 

Eventuelt. 

 

 

§ 8 Uddelinger 

Uddeling af fondens frie reserver, herunder lånebevillinger, jfr. § 2, træffes efter bestyrelsens 

nærmere beslutninger. 

 

 

§ 9 Kapital 

Fondens grundkapital er kr. 8.500.000. 

Bestyrelsen skal påse, at fondens midler er anbragt på forsvarlig måde. Fondens midler skal plejes 

og kan efter bestyrelsens skøn anbringes i danske eller udenlandske statsobligationer eller andre 

børsnoterede obligationer, aktier i danske eller udenlandske børsnoterede selskaber. Fondens 

bestyrelse kan endvidere beslutte, at fonden direkte eller indirekte via andre virksomheder skal 

investere i fast ejendom i Danmark og i pantebreve i danske ejendomme. Fondens værdipapirer skal 

så vidt muligt noteres på navn og skal deponeres i et anerkendt pengeinstituts depotafdeling 

 

 

§ 10 Tilskud og midlers anvendelse 

Fonden kan tilvejebringe midler ved tilskud, afholdelse af lotteri, bidrag fra private fonde, 

institutioner eller organisationer samt privatpersoner. 

Fonden kan modtage arv eller gaver.  

 

 

§ 11 Revision og regnskab 

Fondens årsrapport revideres af en af bestyrelsen i overensstemmelse med lovgivningens regler 

udpeget statsautoriseret revisor. 

Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.  

Fondens årsrapport udarbejdes i overensstemmelse med årsregnskabsloven.  

 

 

§ 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning 

Ændringer i vedtægterne kan ske, såfremt et 2/3 af bestyrelsens medlemmer tiltræder ændringerne. 

Til ændring af § 2 om fondens formålsbestemmelsen kræves endvidere, at Repræsentantskabet 

godkender ændringen med 2/3-flertal af de tilstedeværende medlemmer.  

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer for. 

Opløsning af fonden kræver endvidere, at repræsentantskabet godkender opløsningen med 2/3-

flertal af de tilstedeværende medlemmer. 




