VEDTÆGTER
for
FONDEN TIL FREMME AF ANTROPOSOFISK KULTUREL VIRKSOMHED
1. NAVN OG HJEMSTED
Navnet er: Fonden til fremme af antroposofisk kulturel virksomhed
Hjemstedet er Århus Kommune.
2. FORMÅL
Fondens formål er at yde tilskud til konkrete projekter og koordinerende virksomhed, der sigter mod
at virkeliggøre Rudolf Steiners impulser til fornyelse og belivelse af samfunds- og kulturlivet. Der
kan eksempelvis ydes tilskud til projekter der vedrører:
Forskning
Oplysningsvirksomhed
Uddannelse
Bogudgivelser o.l.
der som mål har udvikling indenfor samfunds- og kulturlivet, eksempelvis:
Biodynamisk jordbrug
Rudolf Steiner-pædagogik
Helsepædagogisk arbejde
Antroposofisk medicin og lægekunst
Kunstneriske uddannelser
og arrangementer
Støtte kan også ydes i form af studielegater.
Endvidere kan der ydes tilskud til anskaffelse og indretning af fast ejendom eller lejede lokaler, der
tjener virksomhed, der falder ind under fondens formål.
Fondens grundkapital ved stiftelsen og hvad der senere måtte tillægges denne, anbringes i overensstemmelse
med "Bekendtgørelse om anbringelse af fondes midler og bestyrelsesvederlag m.v.", dog
fortrinsvis mod tinglyst pant i ejendomme, der tjener ovennævnte kvalificerede formål.
3. FONDENSINDTÆGTER
Fondens midler til uddeling fremkommer gennem gaver, ved arv, der af arvelader er bestemt for
Uddeling, og ved afkast fra fondens aktiver.
Arv, der ikke er bestemt for uddeling, tillægges grundkapitalen.
Indenfor fondens formål vil arv/gave så vidt det er muligt blive anbragt/anvendt i overensstemmelse
med arvelader/givers ønske herom.
4. AKTIVER OG EGENKAPITAL VED OPRETTELSEN (GRUNDKAPITALEN)
Fondens egenkapital er ved oprettelsen på kr. 251.000, der fremkommer således:
Aktiver:
Gældsbrev kr. l 00.000 udstedt til fonden af foreningen "Antroposofisk Selskabs
Hus i Århus" - sikret ved håndpant i ejerpantebrev kr.120.000 med pant i
matr. nr.7dd-7de Holme by, Skåde
100.000
Gældsbrev kr.137.542 udstedt til fonden af "Højskoleforeningen for Rudolf Steiner
Pædagogik", Skanderborg - sikret ved håndpant i ejerpantebreve kr.350.000 og med pant i
matr. nr.lep Mallinggård, Skanderborg Jorder
Kontant
Aktiver i alt
Gæld

137.542
13.458
251.000
0

Egenkapital i alt (Grundkapital)

251.000

5. SÆRLIGE RETTIGHEDER ELLER FORDELE
Der er ikke tillagt stifteren, "Antroposofisk Selskab Danmark" eller andre særlige rettigheder eller fordele.
6. BESTYRELSEN
Bestyrelsen består af 4 medlemmer, der udpeges således:
1 af bestyrelsen i "Antroposofisk Selskab Danmark".
2 af delegeretkredsen i samme.
1 af Æskulap Fonden.
Bestyrelsen vælger en mødeleder og fastsætter regler for mødeindkaldelse og føring af mødeprotokol, der
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer.
Et medlem af bestyrelsen kan forlange bestyrelsen indkaldt.
Bestyrelsen forestår fondens forvaltning og uddeling m.v. af disponible midler.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når indkaldelse af alle medlemmer har fundet sted og mindst 2/3 af
medlemmerne er til stede.
Beslutninger tilstræbes taget i enighed. Er dette ikke muligt, kan beslutninger træffes, når mindst 2/3 af samtlige
medlemmer stemmer derfor.
Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
7. REGNSKAB OG REVISION
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet aflægges i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om fonde og foreninger.
Årets overskud anvendes, med fradrag af evt. henlæggelse til konsolidering, til uddeling i overensstemmelse
med fondens formål. Der kan af årets overskud foretages henlæggelse med henblik på senere samlet uddeling til
konkrete formål.
Årsregnskabet revideres under iagttagelse af lovens bestemmelser herom af en af bestyrelsen valgt revisor.
Årsregnskabet fremlægges på den årlige generalforsamling i "Antroposofisk Selskab Danmark" og
offentliggøres i dette selskabs meddelelsesblad.
8. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPLØSNING AF FONDEN
Beslutning herom træffes af bestyrelsen med et flertal på mindst 2/3 af samtlige medlemmer.
Iværksættelse af en sådan beslutning kræver fondsmyndighedens godkendelse.
Ved opløsning af fonden skal dennes aktiver med fradrag af gæld uddeles til formål omfattet af
formålsbestemmelserne (2).
Således vedtaget på stiftende møde i Århus den 20. november 1999 og som ændret på bestyrelsesmøde den 22.
september 2017.
Ovenstående vedtægter bekræftes herved i vores egenskab som fondens bestyrelse som værende de for fonden
gældende.
Den 22. september 2017
I bestyrelsen

Ellen Thuesen
(formand)

Søren Toft
(kasserer)

Jess Thiersen

