
 
 
 

 

 

 

 
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. 
 
§ 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, som vælges af fondens repræsentantskab.  
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. Hvert år afgår 3 af 
bestyrelsens medlemmer. Genvalg kan finde sted. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens – 
eller i dennes forfald – næstformandens stemme afgørende. 
Over bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer.  
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet. 
 
§ 4 Tegningsberettigelse 
Fonden tegnes af formanden eller næstformanden i forening med kassereren eller to andre 
bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
Ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af formand eller 
næstformand i forening med 4 andre bestyrelsesmedlemmer. 
 
§ 5 Ansættelse mv. 
Bestyrelsen kan, såfremt fondens virksomhed nødvendiggør det, ansætte ulønnet medhjælp, 
ligesom bestyrelsen skal være bemyndiget til at afholde nødvendige udgifter i forbindelse med 
administrationen af fondens virksomhed. 
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 
Fonden har et repræsentantskab bestående af indtil 75 medlemmer 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 årsmøde. 
Repræsentantskabet vælger bestyrelsen, ligesom det af bestyrelsen udarbejdede årsregnskab med 
tilhørende dispositioner skal være godkendt af repræsentantskabet, forinden bestyrelsen indsender 
det til fondsmyndigheden. 
 
§ 7 Årsmøde 
Under ledelse af fondens bestyrelse afholdes hvert år i maj måned ordinært årsmøde. 
Indkaldelse af repræsentantskabets medlemmer sker ved bestyrelsesformandens foranstaltning 
med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse. 
Dagsorden for årsmødet skal omfatte: 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens aflæggelse af beretning for fondens virksomhed. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Eventuelt valg af medlemmer til repræsentantskabet. 
5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 
6. Valg af revisor. 
7. Eventuelt. 

 
§ 8 Uddelinger 
Uddeling af anvendelse af fondens driftsmidler, herunder lånebevillinger, jfr. § 2, træffes efter 
bestyrelsens nærmere beslutninger. 
 
§ 9 Kapital 
Fondens stamkapital er pr. 31. marts 1986 fastsat til kr. 3.500.000, som foreligger i obligationer.  
Fondens midler kan efter bestyrelsens beslutning anbringes i fast ejendom, når formålet med 
erhvervelsen tjener fondens vedtægtsmæssige formål eller er lokaler til fondens administration. 
Endvidere i værdipapirer i overensstemmelse med de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte 
regler herom og som indskud i pengeinstitut. 
Værdipapirer og kontante midler skal være anbragt i en af Justitsministeriet godkendt 
forvaltningsafdeling. 
Ved erhvervelse af fast ejendom skal der på denne tinglyses deklaration om, at der ikke kan rådes 
over ejendommen ved salg eller pantsætning eller på anden måde uden tilladelse fra 
fondsmyndigheden. 
 
§ 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. Sådanne tilskud mv. kan ikke uddeles, medmindre 
tilskudsgiver eller arvelader har bestemt, at aktiverne må anvendes til uddeling eller for så vidt 
angår lotterier, hvis bestyrelsen træffer sådan bestemmelse, jfr. i det hele fondslovens § 9, stk. 1, nr. 
2. 
 
§ 11 Revision og regnskab 
Fondens regnskab revideres af den på årsmødet valgte revisor, der skal være statsautoriseret. 



 
 
 

 

 

 

Fondens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december. Omlægningsåret er 1.4. 96 – 31.12.96. Det 
af bestyrelsen udarbejdede og af revisor reviderede og påtegnede regnskab forelægges på det 
ordinære årsmøde. 
 
§ 12 Vedtægtsændringer og fondens opløsning 
Ændringer af fondens vedtægt kan besluttes af repræsentantskabet efter indstilling fra bestyrelsen, 
når forslag herom er optaget på dagsordenen, og 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer 
derfor. Samme regler gælder ved fondens opløsning. Forslagene skal endvidere godkendes af 
Justitsministeriet. 
Er det med Justitsministeriets samtykke vedtaget at opløse fonden, tager repræsentantskabet efter 
indstilling fra bestyrelsen bestemmelse om anvendelse af fondens midler i almennyttigt og med 
fondens formål beslægtet øjemed. 
Vedtægtsændringer og opløsning af fonden kræver endvidere fondsmyndighedens tiltrædelse. 
 
Således enstemmigt vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 30. oktober 1986, og 
med ændringer af oktober 1988, april 1991, oktober 1996, maj 2010 samt september 2012 efter 
forhandling med fondsmyndigheden. 
 
Ændringerne er foretaget på grund af navneændring (§ 1), der er vedtaget på det ordinære 
repræsentantskabsmøde den 27. maj 2010. 
 
Hermed bekræftes ændringen af § 3 i Forælder Fondens Fundats således at der fremover står ”7-9 
medlemmer” samt at sætningen ’Et af bestyrelsesmedlemmerne skal desuden efter indstilling fra 
repræsentantskabet godkendes af fondsmyndigheden’ slettes. 
 

 
 


