Dato:

02.10.2021

Vedtægter for
ELLEN WULFFS MINDEFOND TIL FREMME AF AMATØRMUSIKKEN I DANMARK
CVR-nr. 10 54 77 09
§ 1. Fondens navn er “Ellen Wulffs mindefond til fremme af amatørmusikken i
Danmark”.
Stk. 2. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§ 2. Fondens formue består af de midler, som ved gavebrev af 5. juni 1970 er
skænket fonden, oprindeligt kredit- og hypotekforeningsobligationer til pålydende kr. 119.700,00 med kupons pr. 1.7.1970 og kontant kr. 10.193,48.
Stk. 2. Fondens kapital skal til enhver tid være anbragt i overensstemmelse
med bekendtgørelse nr. 957 af 10. juli 2013 om anbringelse og bestyrelse af
fondes midler med senere ændringer.
Stk. 3. Fondens indtægter skal efter bestyrelsens bestemmelse anvendes til
fremme af de i § 3 anførte formål.

§ 3. Fondens formål er at yde støtte til Dansk Amatørorkester Samvirkes virksomhed, derunder kurser og stævner, indkøb af noder og instrumenter, kurser for dirigenter, anvendelse af instruktører og ethvert andet formål, hvorved
dets arbejde for aktiv musikudøvelse kan støttes.
Stk. 2. Der kan ydes støtte til den virksomhed, som andre af den klassiske
amatørmusiks organisationer udøver.

§ 4. Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.

§ 5. Fonden skal bestyres af en bestyrelse på tre medlemmer, der vælges af
den til enhver tid værende bestyrelse for Dansk Amatørorkester Samvirke.
Valget af bestyrelsens medlemmer gælder for et år ad gangen. Genvalg kan
finde sted.
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§ 6. Dersom der et år ikke bliver anvendelse for det fulde renteafkast eller andre indtægter, træffer bestyrelsen bestemmelse om, hvorvidt det tiloversblevne beløb skal henlægges til uddeling et følgende år, eller om det skal
overføres til kapitalen.
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§ 7. Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden. I denne protokol
indføres vedtægterne, navnene på bestyrelsens medlemmer, bestyrelsens beslutninger om uddeling af de årlige indtægter, samt i øvrigt alle meddelelser
og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.

§ 8. Over fondens formue, dens indtægter og udgifter, skal bestyrelsen hvert
år aflægge regnskab. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Stk. 2. Fondsregnskabet skal, forsynet med bestyrelsens underskrifter, inden
to måneder efter regnskabsårets udløb være afgivet til revision. Revisionen
udføres af de samme revisorer, som reviderer regnskabet for Dansk Amatørorkester Samvirke.

§ 9. Dersom Dansk Amatørorkester Samvirke skulle ophøre, træffer fondens
bestyrelse i samråd med den sidste bestyrelse for Dansk Amatørorkester
Samvirke – efter indhentelse af Fondsmyndighedens samtykke – bestemmelse
om de nødvendige ændringer i disse vedtægter, således at fondens fortsatte
virke til fordel for amatørmusikken i Danmark sikres bedst muligt.

Nærværende vedtægter er besluttet den 6. oktober 2019 af bestyrelsen for
Dansk Amatørorkester Samvirke med de ændringer, som følger af Civilstyrelsens afgørelse af 14. september 2021 i sag nr. 03-410-00071.
Vedtægterne i denne ordlyd er trådt i kraft den 6. oktober 2019.
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