
FUNDATS

For

St. Brondum Sparekasses fond



1. Fondens navn og hjemsted

1.1 Fondens navn er St. Brondum Sparekasses fond.

1.2 Fondens hjemsted er Rebild Kommune.

2. Fondens midler

2.1 Fondens grundkapital udgor nom. kr. 22.531stk. aktier i Sparekassen Himmerland
AJS samt kontant kr. 1. mill ion.

2.2 Fondens grundkapital skal uddeles med 1120 hvert Ar ti l l ige med uddeling af fondens
6rlige udbytte- og renteindtagter. Eventuelle gavebelob, fonden mAtte modtage,
til lagges grundkapitalen og fordeles til uddeling over det resterende antal Ar, hvori
grundkapitalen uddeles.

2.3 Den til enhver tid verende grundkapital skal anbringes i aktier, obligationer og/eller
fast ejendom beliggende indenfor St. Brondum Sparekasses virkeomr6de, jfr. 3.1., alt
efter bestyrelsens skon, og derudover som kontant indskud i et anerkendt penge-
institut,

2.4 Aktiverne skal lyde pd fondens navn og v€re noteret som tilhsrende denne og som
varende grundkapital med deraf folgende rddighedsindskrenkning.

2.5 Fondens indtagter i form af udbytte og renter opsamles pA en serskilt konto lydende
pA fondens navn, indtil henlaggelse ifolge punkt 2.2 eller uddeling i overensstem-
melse med punkt 3.2 finder sted.

3. Fondens formAl og anvendelse

3.1 Fondens formAl er at stotte almennyttige og velgorende formAl i St. Brondum Spare-
kasses virkeomr6de fortrinsvis i Hellum Herred, (bilag 1).

3.2 Fondens udbytte-, renteindtaegter samt 1120 del af grundkapitalen, jf. punkt 2.2 skal
anvendes til uddeling i overensstemmelse med fondens formAl.

3.3 Der kan nedsettes et fondsudvalg, der foretager indstilling om uddelinger til bestyrel-
sen.

3.4 Enhver uddeling fra fonden sker efter bestyrelsens sksn.

4. Fondens bestyrelse



4.1 Fonden ledes af en bestyrelse pA 7 medlemmer.

4.2 Fondens fsrste bestyrelse bestAr af:

Erik Thomsen
Lisbeth Norgaard
Hanne Pedersen
Birgitte Bak-Jensen
Flemming Moller Moftensen
Evald Mikkelsen
Vita Baisgaard

4.3 Ved et bestyrelsesmedlems fratraden udpeger den resterende bestyrelse et nyt
medlem til bestyrelsen. Bestyrelsesmedlemmer skalfratrede med udlsbet af det
kalender6r, hvori de fylder 70 Ar.

5. Bestyrelsens kompetence

5.1 Bestyrelsen valger selv sin formand og konstituerer sig med nestformand og sekre-
taer. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer nedsette et fondsudvalg best6ende af
3 medlemmer.

5.2 Bestyrelsen afholder kvartalsvise moder. Moderne indkaldes af bestyrelsesforman-
den med angivelse af dagsordenen for msdet.

5.3 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, nAr mindst halvdelen af dens medlemmer er
tilstede,

5.4 Bestyrelsens beslutninger treffes ved almindeligt stemmeflerhed. I tilfelde af stem-
melighed gor formandens eller i dennes fravar nestformandens stemme udslaget.

5.5 Bestyrelsen modtager ikke vederlag. Bestyrelsen kan dog bestemme, at administra-
tive opgaver, der varetages af bestyrelsens medlemmer eller eksterne honoreres
serskilt.

5.6 Over forhandlingerne i bestyrelsen fores der en protokol, der underskrives af samtlige
tilstedevarende bestyrelsesmedlemmer. I protokollen indfsres oplysninger om ud-
delinger og alle forhold, der m6tte have interesse for fonden.

6. Tegningsregel

6.1 Fonden tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller
af 3 medlemmer af bestyrelsen i forening,



6.2 Bestyrelsen kan meddele prokura.

7. Fondens regnskabsAr

7.1 Fondens regnskabsAr er kalenderAret. Fsrste regnskabs6r lsber fra omdannelsen ti l
31.  december 2008.

7.2 For hvert regnskabsAr udarbejdes Arsregnskab i overensstemmelse med god regn-
skabsskik.

7.3 Fondens regnskab revideres af en af bestyrelsen udpeget statsautoriseret eller regi-
streret revisor.

8. lEndringer af fundats

8.1 Fondens samlede bestyrelse kan med 213 majoritet treffe beslutning om indstilling
om endring af fundatsen ti l  fondsmyndigheden i overensstemmelse med reglerne i
fondsloven $ 32.

56ledes vedtaget p6 St. Brsndum Sparekasses ordinare repr@sentantskabsmode den
19. marts 2008 og korrigeret i henhold ti l  bemyndigelse:
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