
F U N D A T S 

for 

JOURNALISTERNES FERIEFOND 

 

Navn og hjemsted. 

a) Mat r. nr. 2—dø Tollerup byt Melby   
Kastanie lunden 30, Liseleje 

b) Mat r. nr. 79—d ru. f L. Østerlarsker 

kr 

. 
398 . 416 

Bobbevej 1 0 t Østerlars 

c) Matr . nr. m.fl. Munke, Faaborg 

kr 500 . 000 

j order — Mosen 3, Avernakø kr 

, 
280 . 000 



Fondens 

navn er " 

Journalisternes Feriefond" med "DJ Ferie (Fond) som bi navn. 

Fondens hj emsted er Københavns Kommune . 

Stifter og grundkapital . 

Fonden er stiftet af Dansk Journalistforbund, Kreds 1, København 

. Fonclens formue består af følgende aktiver, der overdrages af 

sti f— 

teren : 

1. Ejendomme til brug for ferieformål: 

2  

 Transport kr , 

d) Matr.nr, 66—c Søgård HGD. r Nysogn 

1 . 

178 . 

416 

 Sand Holms Vej 39, Søndervig kr  

e) Körner 6, 1 Ängelholm registerområde og 

280 . 

000 

 kommun, Sverige kr- 

f) Gnr. 208 bnr. 85 i Krødsherad 

221 . 

257 

 Højen loft' Norge. kr. 

g) Le Broc, Frankrig 950 , 225 

106 . 

913 

Transport lcr . 

1 . 178 . 4 

16 



 Prioritetsgæld 31. 12 . 98 530 . 520 kr . 

2 . Lejerettigheder over følgende ferieboliger : 

a) Ra ve Linen, Christiansø kr. 

b) Ræves kiftet, Hornbæk kr . 

c) Eacon House, England kr . 

3. Et kontant beløb, der indskydes som bunden 

kapital til brug for forbedring på de under 

415 , 

705 

 pkt. 1 nævnte ejendomme kr , 500 . 

000 
4 Æt kontantbeløb, der træder i stedet for 

den ophørte lej erettighed over Villa Vagn 

t Italien, hvil ket beløb skal indskydes 

som bunden kapital til brug for forbedring 

på de under pkt. 1 nævnte 

 ej endomme kr. 1 , 098 . 644 

 

I alt 3 . 800 . 935 

Fondens grundkapital andrager i alt kr. 3 . 800 . 935 . 

Formål . 

Fondens formål er at udleje ferieboliger, fortrinsvis til 

medlemmer af Dansk Journalistforbund og dernæst til andre medie— 

og kommuni— kat ions folk. 



Eventuelt nettooverskud skal anvendes til uddeling af 

legatportioner til nedbringelse af journalisters egenbetaling ved 

deres anvendelse af fondens ejendomme  
Ledelse . 

Fonden ledes af en bestyrelse på 8 med I emmer. 

7 bestyrelsesmedlemmer udpeges af Journalisternes Ferieforening i 

henhoLcl ti L de vedtægzer, der til enhver tid gælder for denne, her 

under eventuel tidsbegrænset funktionsperiode i legatbestyrelsen, og  

medlem udpeges af en anden organisation, der er uafhængig af sti f— te 

ren, Dansk Journalistforbund, Kreds 1, København . 

Fondsmyndigheden kan afsætte et bestyrel sesrnedlemt der kommer ucl af 

rådighed over sit bo eller gør sig skyldig i en handlingt som gør ham 

uværdig til fortsat ac beklæde hvervet sorn medle-m•af bestyrelsen, 

eller som u øvrigt viser sig uegnet hertil. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med fartuand, næstformand OCI kas— 

serer 

Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder mødet når dette er 

nødvendigt, og skal påse, at samtlige cnedlectuner indkaldes . 

aes r-yreLse-n er beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er 

til 3 cecle . Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel steruneEIerhed, 

Bestyrelsen skal fastsætte en forretningsorden. 

Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden. T denne 

protokol skal indføres a-æle meddelelser og oplysninger, der Itiåtte 

være af inceresse for fonden. 

Bestyrelsen kan ansætte en cizrektøx•, der ikke kan vælges som formand. 

AÉ fondens indtægter kan der tillægges bestyrelsens medlemmer ec 

rimeligt vederlag for deres arbejde, Ligesom fonden betaler medlem— 

mernes omkostninger i forbindelse med udøvelse af hvervet . 

Bestyrelsesmøder kan afholdes ved anvendelse af elektroniske medier, i 

det omfang dette er foreneligt med udførelsen af bestyt•elsens hverv. 

Et medlem af ledelsen kan dog forlange, at der finder en mundtlig 

drøftelse sted. 



  4  
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Forretninggudvalg. 

Bestyrelsen kan med simpelt flertal beslutte at nedsætte et forret— 

ningsudvalg. 

Forretningsudvalget har til formål på bestyrelsens vegne at varetage 

enkelte afgrænsede arbe_idsoæxåder eller arbejdsopgaver. 

Forretningsudvalgec skal bestå af formancien og 2—4 bestyrelsesmed— I 

eltvner . 

Forretningsudvalget skal i fornødent omfang hurtigst mull gt or 1 en— 

tere de øvrige bestyrelsesmedlemrner om væsentiige beslutninger. Be— 

styrelsen kan til enhver tid omgøre sådanne bes —utninger. 

Fonden tegnes af fonnanden og et bestyrelsesmedlem. 

Over fondens formue, dets Indtægter og udgifter skal bestyrelsen 

hvert år aflægge regnskab. 

Regnskabsåret fastsættes af bestyrelsen i samråd med fondens revisor og 

er for tiden kalenderåret, dog således, at første regr-skabsår Løber 

fra fondens stiftelse frem til 31.12 . 2000. 

Årsregnskaoet opstiILes på overskuelig nåde og skal give et retvi— sende 

bil lede af fondens aktiver og passiver, dets økonomiske stil — ling 

og resu-ltat. Endvidere skal der udarbejdes en årsberetning, 

Fondsregnskabet skal revideres af en statsauc. revisor r der hvert år 

på et bestyrelsesmøde udpeges af bestyrelsen. Revisor kan i den valgte 

periode alene afsættes af bestyrelsen, såfremt der foreligger særlig 

begrundelse her for. 

Fundatsændringer . 

Bestyrelsen kan ved enstemmig beslutning forecage ænclrinqer i 

denne fundats a 



Ændringer i fundatsen er dog betinget af fondsmyndighedens tilla  

Nærværende fundats er vedtaget på stiftende generalforsamling i 

Journalisternes Feriefond? afholclt den 26. 1. 2000. 

Ændringer foretaget 11.7 r 2000 i SS 4 og 5 efter anmodning fra Fx— 

hverv s- og selskabsstyrelsen. 

Ifølge bemyndigelse : 

Carsten Kirstein. 

Advo Kat . 

På bestyrelsesmødet den 18.12 , 2007 ec der vedtaget følgende æn 

dringer: 

S 31 stk. 2, nr. 2, pkt. c) og d) ophæves 

S 3, stk , 2, nr. 2 , pkt. e) ændres til 

c) I S 3 r stk. 3, er der tilføjet nyt- 

stk. 4 . 
I S 3? sidste stk. er beløbet ændret . 

T bestyrelsen: 

Helle Kastholru Kirsten S 

kaaning 

Jørgen Bache 

fmd . 

på bestyrelsesmødet den 22 . 10 . 2008 er der vedtaget føLgende æn— 

d ring : 

S 6A er tilføjet. 

På bestyrelsesrcødet Clen 23. 11 , 2015 er foreløbig vedtaget nedenstå— 

ende ændringer r der er endeligt vedtaget den 5. april 2016. 

stilføjelse 

Sstk. 1 , 

tilføjelse sstk. 

 ændring sstk. 3 

, ændring sstk. 1 , 

ændring 

S 6, stk. 3 

, 

ændring 

S o stk.  ændring 



Med henvisning til Erhvervsankenævnets kendelse af 26.4.2017 er tilføjelsen I S 

4, 

 

Verificeret  03.02.2020 

 

 

fmd. 

S  

vig 


