Fundats
for

Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond
Navn og hjemsted
§1
Fondens navn er Hans Peder Hansen og hustru Margrethe Hansens Fond. Fondens hjemsted er Sødinge.

Formål
§2
Fondens formål er at yde støte l nordiske kunstnere, fortrinsvis skrivende, som ønsker ro og s lhed l
arbejdet. Støten ydes i form af ophold i den fonden lhørende ejendom Sødingevej 31, Ringe, mod et
rimeligt bidrag l vedligeholdelse af hus og have og lsyn samt forbrug af vand, varme og elektricitet,
ejendomsskat og forsikringer og mod, at huset eferlades i samme stand, som det er modtaget.

Fondens formue
§3
Fondens formue består af de midler, som udlægges fonden på skifet efer fondss feren, samt hvad der
senere måte lfalde fonden ved arv eller gave, for så vidt det bestemmes af arvelader eller giver, at de
pågældende beløb skal henlægges l grundkapitalen.
Anbringelse af grundkapitalen skal ske efer de af Jus tsministeriet fastsate regler for anbringelse af
legatmidler.
Fondens ak ver skal lyde på fondens navn og så vidt mulig noteres som lhørende denne.
Der kan kun disponeres over legatets ak ver med Civilstyrelsens samtykke.
På fondens faste ejendom skal der lyses deklara on om, at der kun med Civilstyrelsens samtykke kan
disponeres ved salg eller pantsætning.
Fondskapitalen skal forblive urørt, så længe indtægterne heraf er lstrækkelige l at opfylde fondens
formål. Se nærmere herom §5.

Fondens indtægter
§4
Fondens indtægter skal anvendes l drifen af den fonden lhørende ejendom, således at denne såvel
indvendigt som udvendigt fremtræde i lige så god stand som på dspunktet for fondens opretelse.

§5
Såfremt det skulle vise sig, at der ikke er behov for at opfylde fondens formål, eller det viser sig, at fondens
indtægter ikke strækker l at opfylde det i § 2 nævnte formål, kan bestyrelsen med Civilstyrelsens samtykke
bestemme, at ejendommen skal sælges på så guns ge vilkår som muligt, og provenuet henlægges l
grundkapitalen.
I sidstnævnte lfælde kan bestyrelsen i stedet bestemme, at grundkapitalen anvendes l opfyldelse af
fondens formål og først når også grundkapitalen er brugt, sælge ejendommen og anbringe provenuet i
henhold l de af Jus tsministeriet fastsate regler for anbringelse af legatmidler.
Fondens indtægter skal herefer anvendes l uddeling af legater l nordiske kunstnere, fortrinsvis skrivende.
Legaterne uddeles én gang om året på legatgiverens fødselsdag den 20. april.
Bestyrelsen fastsæter størrelsen af de enkelte legatpor oner.
Bekendtgørelse om uddeling af ledige legatpor oner skal ske i et eller ere dagblade eller fagblade efer
bestyrelsens beslutning.
Uddeling sker efer bestyrelsens skøn.
Når prisudviklingen efer bestyrelsens skøn har medført, at legatpor onerne ikke længere er af en sådan
størrelse, at de opfylder fondens oprindelige formål, er bestyrelsen beretget l at anvende
grundkapitalens midler l uddeling af legater efer samme retningslinjer som hid l.

Bestyrelse
§6
Fonden ledes af en bestyrelse på mindst tre medlemmer, der skal være myndige, vederhæfige og
uberygtede. Et af fondens medlemmer skal være jurist.
Bestyrelsens medlemmer vælger selv deres eferfølgere.
Civilstyrelsen kan afsæte et bestyrelsesmedlem, der kommer ud af rådighed over sit bo eller gør sig skyldig
i en handling, som gør vedkommende uværdig l fortsat at beklæde hvervet som medlem af bestyrelsen.
Hvis legatet på noget dspunkt er uden fuldtallig bestyrelse, udnævner Civilstyrelsen de manglende
bestyrelsesmedlemmer. (Ovennævnte skal forstås i overensstemmelse med Fondslovens § 15, stk. 2.)
Den første bestyrelse består af: Karl Sandal, Niels Thomsen, Marie Rydal, Aksel Dreslov og Kirsten
Kierkegaard.
§7
Bestyrelsens juridiske medlem fungerer som formand.
Bestyrelsens beslutninger træfes ved simpelt ertal.
Bestyrelsen kan fastsæte en forretningsorden. Bestyrelsen tegnes af fondens formand i forening med et
bestyrelsesmedlem.
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for legatet. I denne protokol indføres legatundatsen og den
forventede stadfæstelse, oplysning om, hvem der er blevet lgodeset i medfør af legatet, samt i øvrigt alle
meddelelser og oplysninger, der måte være af interesse for legatet.

Af legatets indtægter kan der llægges bestyrelsens medlemmer et vederlag for deres arbejde. Herudover
kan der afoldes passende udgifer l kontorhold m.v.
Bestyrelsen er beretget l at ansæte en person l at føre lsyn med hus og have. Den pågældende
a ønnes af fondens midler.
§8
Over legatets formue, dets indtægter og udgifer skal bestyrelsen hvert år a ægge regnskab. Legatets
regnskabsår er kalenderåret.
Fondens regnskab revideres af to af bestyrelsen valgte revisorer.
§9
Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændring af fundatsen, skal dete
kunne ske med Civilstyrelsens godkendelse.
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