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I anledning af en sammenlægning mellem Grosserer Rasmus Larsen og Hustrus Mindefond og

Grosserer Oluf Borchsenius og Alma Saabyes Fond opretter advokat Lone Brandenborg som

administrator følgende

VEDTÆGT

§1

Navn og hjemsted

Navnet på den fortsættende fond er:

GROSSERER OLUF BORCHSENIUS OG ALMA SAABYES FOND

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

§2

Kapital

Sammenlægningen af Grosserer Oluf Borchsenius og Alma Saabyes Fond og Grosserer Rasmus

Larsen og hustrus Mindefond sker med virkning pr. 26. maj 2015, hvor fondenes kapital udgør

følgende:

Grosserer Rasmus Larsens disponibel kapital kr. 26.656,66

Grosserer Rasmus Larsens bundne kapital kr. 267.524,97

Grosserer Oluf Borchsenius og Alma Saabyes Fonds disponibel kapital kr. 287.354,28

Grosserer Oluf Borchsenius og Alma Saabyes Fonds bundne kapital kr. 1.750.635,80
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Legatets kapital skal anbringes i overensstemmelse med de af fondsmyndigheden fastsatte regler

for anbringelse af legatmidler.

Legatets aktiver — eller hvor aktiverne er anbragt i depot i en godkendt forvaitningsafdeling — skal

forsynes med forbudspåtegning. Aktiver, der ikke er anbragt i depot i en godkendt

forvaitningsafdeling, skal tillige lyde på legatets navn og så vidt muligt noteres som tilhørende

denne. Legatets kapital skal altid forblive uberørt og alene renterne skal anvendes. Af disse

afholdes forlods de med legatet forbundne udgifter til bestyrelseshonorar, administration og

revision af legatets årlige nettoindtægt (bruttoindtægten med fradrag af administrations

omkostninger) kan der efter bestyrelsens bestemmelse henlægges indtil 25 % til forøgelse af

legatkapitalen (konsolidering).

§3

Formål

Legatets nettoindtægt med fradrag af eventuelle henlæggelser i henhold til § 2 anvendes til

følgende formål:

Hæderlige og værdige enker og ugifte kvinder, hvis kår ikke svarer til deres opdragelse, og som bor

i København eller på Frederiksberg. Dog må hver 16. ansøger være bosat uden for København eller

Frederiksberg. Disse ansøgere må dog ikke være fraskilte eller separerede.

Fortrinsberettet til hver 7. legatportion vil være enker og døtre af læger, hvis de i øvrigt opfylder

fundatsens bestemmelser.

Høj alder i sig selv giver ikke særlige kvalifikationer, og svagelige ansøgere foretrækkes før ikke

svagelige.

Legatet gives ikke som studiestøtte.

§4

Uddelinger

Legatet uddeles én gang årligt i portioner ikke under kr. 4.500,-. Beløbet kan pristaisreguleres.
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Bekendtgørelse om ledige Iegatportioner sker i et eller flere dagblade efter bestyrelsens skøn.

Legatet uddeles så vidt muligt i april måned. Uddeling kan ske livsvarigt eller på åremål alt efter

bestyrelsens skøn. En uddeling kan dog bringes til ophør, såfremt betingelsen for at oppebære en

legatportion ikke længere er tilstede.

Legatportionerne tilkommer legatnyderne personligt som særeje og kan ikke være genstand for

overdragelse eller pantsætning eller nogen form for kreditorforfølgning. Legatportionerne

udbetales kun mod personlig kvittering med attesteret leveattest. Ikke udbetalte Iegatportioner

bortfalder ved legatmodtagerens død.

§5

Bestyrelsen

Legatet ledes af en bestyrelse på 3 medlemmer, der skal være myndige, vederhæftige og

uberygtede. Den ene skal være advokat. Denne administrerer legatet.

Hvert bestyrelsesmedlem skal ved sin tiltræden udpege en suppleant, der indtræder i bestyrelsen

ved hans fratræden. Valget kan senere omgøres. Den udpegede suppleant skal godkendes af

bestyrelsen.

Fondsmyndighederne kan afsætte et bestyrelsesmedlem, der kommer ud af rådighed over sit bo

eller gør sig skyldig i en handling, som gør ham uværdig til fortsat at beklæde hvervet som medlem

af bestyrelsen eller som i øvrigt viser sig uegnet hertil.

§6

Årsregnskab

Fondens regnskabsår går fra den 1. januar til 31. december. Bestyrelsen sørger for, at regnskabet

revideres af en revisor, der ikke behøver at være statsautoriseret eller registreret. Revisor skal

revidere årsregnskabet i overensstemmelse med god revisionsskik og foretager herunder en kritisk

gennemgang af fondens regnskabsmateriale og dens forhold i øvrigt.

Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revisor.
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§7

Tilsyn

Tilsyn med fonden sker i overensstemmelse med reglerne i Fondslovgivningen.

København, den 2015

Bestyrelsen:

Lone Brandenborg

frm? (/ 7 Zt:
Per Andreasen Anne Birgitte Lett
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