FUNDATS
for
ØKONOMAFORENINGENS JUBILÆUMFOND

Kontaktadresse:
Kost & Ernæringsforbundet
Holmbladsgade 70
2300 København S
Tlf. 31 63 66 00
e-mail: post@kost.dk
www.kost.dk

§ 1.
Legatet, som er oprettet på økonoma frk. Andrea Eriksens initiativ, skal bære navnet "Økonomaforeningens Jubilæumsfond".
Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2.
Fondens formue hidrører fra gaver ydet af Økonomaforeningen (fra 1/1 2005: Kost & Ernæringsforbundet) og frk. Eriksen i anledningen af Foreningens jubilæum, samt af senere blandt Foreningens/Forbundets medlemmer og andre indsamlede bidrag og gaver til jubilæumsfonden.
Anbringelse og bestyrelse af fondens kapital sker efter de af Justitsministeriet fastsatte regler herfor.
Ved legatets ikrafttræden udgjorde fondskapitalen kr. 10.000,00, skriver titusinde 00/100.
§ 3.
Fondens formål er, ved uddeling af legatportioner til værdigt egnede økonomauddannede medlemmer af Kost & Ernæringsforbundet, at yde hjælp til rejser, studier og videreuddannelse indenfor
områderne institutionsforplejning og institutionskøkkeners indretning.
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§ 4.
Legatet uddeles af en fondsbestyrelse, der består af 3 medlemmer og en suppleant.
Fondsbestyrelsen vælges på Kost & Ernæringsforbundets ordinære kongres for perioden indtil
næste ordinære kongres.
Kongressen vælger fondsbestyrelsens formand.
De til bestyrelsen valgte personer skal være myndige, vederhæftige og uberygtede.
Såfremt et medlem af fondsbestyrelsen måtte komme ud af rådighed over sit bo eller gøre sig skyldig i en handling, som gør pågældende uværdig til fortsat at beklæde hvervet som bestyrelsesmedlem, kan vedkommende afsættes af fondsbestyrelsen, og suppleanten træder i stedet indtil førstkommende kongres.
§ 5.
Renteindtægter af fondens kapital uddeles i portioner én gang årligt efter ansøgning.
Legatportionernes størrelse fastsættes af fondsbestyrelsen.
Fondsbestyrelsen giver meddelelse til den eller de ansøgere, der har fået tildelt legatportioner, og
til bestyreren af fondens kapital, som forestår udbetalingen.
Udgifter ved administration og forvaltning af fondens kapital udredes af fondens renteindtægter.
§ 6.
Legatportionerne uddeles hvert år på Økonomaforeningens (fra 1/1 2005 Kost & Ernæringsforbundet) stiftelsesdag den 23. april.
Modtageren af et legat er forpligtet til at anvende det til studieformål jf. § 3 og til umiddelbart efter
legatets anvendelse at afgive rapport herom til fondsbestyrelsen.
Legatportionerne kan ikke overdrages eller gøres til genstand for udlæg eller anden retsforfølgning
fra kreditors side.
I tilfælde af at modtageren af et legat afgår ved døden, inden legatportionen er hævet, bortfalder
retten til denne.
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§ 7.
Der aflægges hvert år regnskab over fondens formue, og dens indtægter og udgifter.
Fondens regnskabsår er 1. juli til 30. juni.
Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af fondsbestyrelsen.
§ 8.
I tilfælde af Kost & Ernæringsforbundets opløsning kan fondens midler ikke gøres til genstand for
deling eller udbetaling, men fonden skal fortsætte som en selvstændig institution under navnet:
"Økonomaforeningens Jubilæumsfond" og forvaltes og godkendes af en godkendt forvaltningsafdeling.
Fondens formål skal blive uforandret, og mens betingelsen om medlemskab af Kost & Ernæringsforbundet for oppebærelse af et legat bortfalder med Kost & Ernæringsforbundets opløsning, skal
det stedse være en betingelse, at modtageren af legatet beklæder en stilling indenfor ledelsen af et
institutionskøkken.
I tilfælde af Kost & Ernæringsforbundets opløsning må den til enhver tid siddende fondsbestyrelse
stadig drage omsorg for, at fondsbestyrelsen suppleres.
Skulle det engang vise sig, at bestyrelsen ikke måtte være i stand til at supplere sig, skal bestyreren af legatet kunne udpege medlemmer til fondsbestyrelsen og/eller suppleant.

København, den 3. april 2006
I bestyrelsen:

Ole Hoffmann Sørensen
Formand

Annette Kræmer
Bestyrelsesmedlem

Ghita Parry
Bestyrelsesmedlem

3/3

