VEDTÆGTER
******************
For

HIMMERLANDSFONDEN

Fondens navn og hjemsted:

§ 1.
Fondens navn er ”Himmerlandsfonden” (støttefond for
hjemmeværnet i Nordjylland).
Fonden er stiftet den 4. februar 1956 af følgende
stiftere, der samtidig udgjorde fondens første
bestyrelse:
Læge Ole Lauest (formand)
Landsretssagfører N. J. Melgaard (næstformand)
Bankdirektør V. Ejerskov (Kasserer)
Kaptajn Adam A. Nicoleysen
Kaptajn Knud Østergaard.
Fondens hjemsted er Jammerbugt kommune .

Fondens formål:
§ 2.
Fondens formål er efter sin evne og i samarbejde med
Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland, at støtte
hjemmeværnsarbejdet i distriktet , navnlig ved
erhvervelse og drift af øvelsesterræn, lokaliteter og
lignende samt i forbindelse med sådanne lokaliteter at
udøve indkvarterings- og restaurationsvirksomhed.
Fondens grundkapital udgør kr. 300.000,00 der er
indbetalt kontant.
Fonden har ikke ved stiftelsen overtaget andre værdier
end kontanter.
Fondens bestyrelse:
§ 3.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 personer.
Formanden for repræsentantskabet er fast medlem af
bestyrelsen.
Af de øvrige 4 medlemmer af bestyrelsen, vælges
1 medlem af repræsentantskabet,
1 medlem af Distriktschefen for Hærhjemmeværnsdistrikt
Nordjylland og
2 medlemmer af den siddende bestyrelse.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen. For
hvert medlem, vælges en personlig suppleant til
bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmerne kan vælges blan dt alt frivilligt
hjemmeværnspersonel ved Hærhjemmeværnsd istrikt
Nordjylland.
Bestyrelsen vælger selv sin formand, næstformand og
fastsætter selv sin forretningsorden.
Alle beslutninger træffes ved stemmeflertal . Står
stemmerne lige, afgøres sagen ved at formandens stemme
er afgørende.
Den samlede bestyrelse tegner fonden udadtil ved alle
dispositioner, herunder køb, salg og pantsætning af fast
ejendom.
Repræsentantskabet orienteres gennem sin formand om
væsentlige dispositioner, som bestyrelsen måtte træffe.
Distriktschefen for Hærhjemmeværnsdistrikt Nordjylland,
orienteres om afholdelse af bestyrelsesmøder og har
adgang til disse, dog uden stemmeret.
Fondens repræsentantskab:
§ 4.
Fondens repræsentantskab er rådgivende og vejledende
for bestyrelsens ledelse af fonden.
Repræsentantskabet kan herunder foretage indstilling til
bestyrelsen om anvendelse af fondens overskud i et
regnskabsår, forslag til vedtægtsændringer og fondens
opløsning.

Repræsentantskabet består af samtlige frivillige
kompagnichefer ved Hærhjemmeværnsdistrikt
Nordjylland.
Repræsentantskabet vælger selv sin formand ved det
ordinære årlige repræsentantskabsmøde, og er således på
valg hvert år.
Alle beslutninger tages ved simpelt stemmeflert al.
Står stemmerne lige afgøres sagen ved lodtrækning.
Er et medlem forhindret i at give møde, kan vedkom mende, meddele fuldmagt til et andet medlem af
repræsentantskabet.
Repræsentantskabet indkaldes af bestyrelsen så ofte
denne finder det nødvendigt. Formanden for repræsentantskabet leder møderne. Indkaldelse sker skriftligt med
mindst 14 dages varsel.
Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år inden
udgangen af maj måned. På dette møde aflægges
beretning og regnskab til orientering for
repræsentantskabet.
Fondens regnskab:
§ 5.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Fondens regnskab udarbejdes i overensstemmelse med
den til enhver tid gældende lovgivning og god
regnskabsskik.
I forbindelse med årsregnskabets vedtagelse, afgør
fondens bestyrelse hvilken del af årets overskud der skal
henlægges til reserverne eller grundkapitalen eller
anvendes efter fondens formål.

§ 6.
Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt
registreret eller statsautoriseret revis or.

§ 7.
Fondens likvide midler skal være anbragt på konti i et
pengeinstitut eller kan bestå af en obligationsbehold ning,
udstedt af et realkreditinstitut. Den samlede bestyrelse
bestemmer, hvem der kan disponere over de nævnte
midler.

Vedtægtsændringer og fondens opl øsning:

§ 8.
Bestyrelsen kan, såfremt den finder anledning hertil eller
repræsentantskabet har foreslået det, indstille til
fondsmyndigheden at fondens vedtægter ændres eller at
fonden opløses.
Sådan indstilling skal, såfremt det er muligt, afvente at
forslaget har været forelagt på fondens førstkommende
ordinære repræsentantskabsmøde til udtalelse.

Ved fondens opløsning skal aktiverne eller provenuet af
disse anvendes efter repræsentantskabets indstilling og
bestyrelsens bestemmelse til almenvelgør ende formål og
nationale formål.
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