
Vedtægter for A/S Fehrs & Co.’s Fond 

§ 1.

Fondens navn er “A/S Fehrs & Co.’s Fond”. 

Fonden har hjemsted i Odense. 

§ 2.
Fondens formue består af de aktiver, der udlægges fonden på skiftet efter afdøde direktør Viggo 
Fehr, Odense. 

Enhver fremtidig anbringelse af fondens aktiver skal ske efter reglerne for anbringelse af fondes 
midler. 

§ 3.
Fonden ledes af en bestyrelse på mindst 3 og højst 5 medlemmer. Bestyrelsen vælger selv sin 
formand. 

Når et medlem af bestyrelsen afgår ved døden eller frasiger sig hvervet, vælger den 
tilbageværende del af bestyrelsen et nyt medlem. 

Bestyrelsesmedlemmer udnævnes for livstid. Dog kan bestyrelsesmedlemmer afsættes efter 
reglerne herom i fondslovgivningen. 

Af fondens indtægter tillægges der bestyrelsen et rimeligt og passende honorar. 

§ 4.
Medens fondskapitalen stedse skal forblive urørt, skal fondens årlige renteindtægter anvendes på 
følgende måde: 

Dets årlige indtægter skal - med fradrag af udgiften til bestyrelse, administration, regnskab og 
revision, og konsolidering - fordeles til institutioner og selskaber, der virker for kulturelle, sociale 
eller videnskabelige formål. 

Endvidere skal der af fondens indtægter årligt udredes tilstrækkelige beløb til, at fonden kan 
udsætte en passende beskeden præmie til et galopløb på Odense og Klampenborg 
væddeløbsbaner. 

Det pålægger bestyrelsen frit at skønne over, til hvilke institutioner og selskaber uddelingen skal 
ske, og normalt skal denne uddeling ske uden ansøgning. 

§ 5.

Af årets indtægter, skal der hvert år konsolideres minimum 5%. 

§ 6.
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden, i hvilken uddelinger fra fonden, samt øvrige 
oplysninger, der måtte være af interesse for fonden, anføres. 

§ 7.
Spørgsmål om adgang til nydelse af uddelinger fra fonden kan ikke gøres til genstand for 
rettergang, men afgøres af bestyrelsen. 
Tilsynet med fonden føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondslovgivningen. 

§ 8. 

Over fondens formue, dets indtægter og udgifter, skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. 
Fondens regnskab er kalenderåret. 

Odense den 7. oktober 2013


