Danske Fiskeres Kulturelle Fond
Adresse: Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
1780 København V
Hjemstedskommune: Københavns Kommune

Vedtægter
for
Danske Fiskeres Kulturelle Fond
Ved overenskomst truffet mellem bestyrelserne i Dansk Fiskeriforening og Vestjysk
Fiskeriforening samt Fiskeriministeriet har Dansk Fiskeriforening Vestjysk Fiskeriforening oprettet nedennævnte fond, der skal bære navnet:
”Danske Fiskeres Kulturelle Fond”

§1
Fondens kapital er ved oprettelsen 98.235,65 kr. Kapitalen, der ikke må angribes, skal
anbringes og administreres efter reglerne om anbringelse af umyndiges midler eller
andre under offentlige tilsyn stående midler. Fondens aktiver skal lyde på og være
noteret på fondens navn. Aktiver skal være forsynet med prohibitivpåtegning af
Civilretsdirektoratet.

§2
De af fonden indtjente renter anvendes efter fondsbestyrelsens skøn til hjælp til uddannelse af unge fiskere, således at fondsbestyrelsen er berettiget til såvel at yde tilskud til
den enkelte fisker, der selv ønsker en videregående uddannelse, og forholdene i øvrigt
taler for at støtte dette formål, som til foreninger eller sammenslutninger, der har til formål at give unge fiskere undervisning såvel af almindelig oplysende art som af særlig
fiskeriteknisk art eller anden teknisk art. Derimod skal fondens renter ikke kunne
anvendes som personlige tilskud til egentlige højskoleophold.
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Endvidere skal bestyrelsen være berettiget til at yde tilskud til undervisningsmateriale til brug ved kursus etableret med det formål at dygtiggøre dansk fiskerungdom.

§3
Fonden bestyres af 3 medlemmer, hvoraf 1 medlem udpeges af Ministeriet for
Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og 2 af Danmarks Fiskeriforenings bestyrelse.
Bestyrelsen vælger selv sin formand. Bestyrelsen er ulønnet. Bestyrelsen skal
føre en forhandlingsprotokol, i hvilken bestyrelsens beslutning indføres.
Bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp.

§4
Legatportionernes størrelse og udbetalingstiden fastsættes af bestyrelsen.
Hvis der ikke et år skulle være anvendelse for en eller flere legatportioner, kan
denne eller disse overføres til uddeling i det efterfølgende år.
Bekendtgørelse om fondens uddeling kan ved bestyrelsens foranstaltning indrykkes i de efter bestyrelsens skøn egnede fagblade.
Desuden kan ansøgning om tildeling af legatportioner indsendes via de relevante
fagskoler.

§5
Fondens legatportioner kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning,
ej heller for arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.

§6
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Årsregnskab og revision foretages efter reglerne i fondslovens kapitel 7.
Tilsynet med fonden føres i overensstemmelse med tilsynsreglerne i fondslovgivningen.
Yderligere midler, der tilgår fonden, tillægges kapitalen. Dog kan de midler, der i
henhold til § 141 i fiskeriloven tilgår fonden, efter bestyrelsens skøn enten tillægges
kapitalen eller udloddes i overensstemmelse med de i vedtægtens § 2 givne regler for
anvendelse af indtjente renter.

2

§7
Fondens bestyrelse kan med Civilretsdirektoratets godkendelse foretage ændringer
i fondens vedtægter, dog skal det ikke uden samtykke fra Danmarks Fiskeriforening
være muligt at angribe nogen del af fondens kapital.

§8
Fondens vedtægter skal godkendes af Civilretsdirektoratet.
Henvendelser til fonden sker under adressen:
Danske Fiskeres Kulturelle Fond
Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
Direktoratet for FødevareErhverv
Nyropsgade 30
1780 København V

København, den 27. maj 2004

Ib Byrge Sørensen

Thorkild Førby

Peter Frost
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