
Vedtægter for Børge Thuen og Solaf ’s fond udarbejdet i henhold til vedtægter af januar 1976 med 
senere ændringer af 3. februar 1988 
 

VEDTÆGTER 

 
§ 1. 

stk. 1, Fondens navn er "Børge Thuen & Solafs" fond".  
stk. 2, Fondens hjemsted er Aalborg. 
stk. 3, Fonden er stiftet af fru Grethe Thuen, Aalborg og Limfjord Division, samt kapital fra Solaf's fond. 
stk. 4, Fonden er selvejende. 
 

§ 2. 
stk. 1, Fondens formål er at støtte spejderarbejdet i Nordjylland, fortrinsvis spejderarbejdet i Jens Bang 
Division eller, hvad der måtte træde i stedet for den. 
 

§ 3. 
stk. 1, Fondens kapital er tilvejebragt ved bidrag fra fru Grethe Thuen og Limfjord Division, samt med 
kapital fra Solafs fond. 
stk. 2, Under iagttagelse af lovgivningens regler anbringes fondens kapital i overensstemmelse med 
bestyrelsens beslutning. 
stk. 3. Det påhviler fondens bestyrelse at anvende årets overskud, med rimelige henlæggelser til 
konsolidering af fondens formue, til formålet. Anvendelsen kan dog udskydes til et senere regnskabsår, 
såfremt det er af betydning for opfyldelsen af fondens formål. 
stk. 4, Fondens kapital må ikke nedbringes under beløbet fra fondens stiftelse kr. 7.500,- eller hvilket 
beløb bestyrelsen eventuelt senere måtte fastsætte. 
 

§ 4. 
stk. 1, Fonden ledes af divisionsstyrelsen for Jens Bang Division eller, hvad der måtte træde i stedet for 
den. 
 

§ 5. 
stk. 1, De på bestyrelsesmøderne behandlede anliggender afgøres ved simpel stemmeflertal. For at 
bestyrelsen skal være beslutningsdygtig kræves, og et flertal af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. 
stk. 2, Over det på møderne passerede føres en protokol. stk. 3, Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. 
 

§ 6. 
stk. 1, Hvert år på Jens Bang Divisions ordinære divisionsrådsmøde behandles som særskilt punkt på 
dagsordenen: 
1: Formanden for bestyrelsen af Børge Thuen & So laf’s fond aflægger beretning om fondens 
virksomhed i det forløbne år.  
2: Fondens regnskab oplæses. 
stk. 2, Den revisor, der på rådsmødet vælges til at revidere divisionens regnskab, er samtidig valgt til at 
være revisor i fonden og følger divisionens valgperioder. 
 

§ 7. 
stk. 1, Fonden tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen. 
stk. 2, Ved køb, afhændelse eller pantsætning af fast ejendom tegnes fonden af den samlede 
bestyrelse. 



 
 

§ 8. 
stk. 1, Fondens regnskabsår følger kalenderåret. 
 

§ 9. 
stk. 1, Fondens formål kan ikke ændres. 
stk. 2, Bestyrelsen er med fondsmyndigheden og Justitsministeriets samtykke bemyndiget til at 
foretage ændringer i vedtægterne, der måtte være ønskelige som følger af ændringer i 
Spejderkorpsets struktur. 
stk. 3, Fondens ophør kan kun ske med fondsmyndigheden og Justitsministeriets samtykke og skal 
besluttes enstemmigt af den samlede bestyrelse på to hinanden følgende møder, der skal afholdes 
med mindst 14 dages mellemrum. 
stk. 4, Fondens kapital skal ved ophør anvendes i overensstemmelse med formå l paragraffen. Skulle 
dette ikke være muligt, anvendes kapitalen efter bestemmelse af Aalborg Byråd. 
stk. 5, Vedtages fondens ophør, bortfalder bestemmelserne i § 3, stk. 4. 
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