Fundats for Sjællandske Fåreavleres Fond.

1. Fondens navn er ”Sjællandske Fåreavleres Fond”.
Fondens hjemsted er Region Sjælland og Hovedstaden (minus Bornholm).
2. Fondens formål er at virke til fremme og støtte for fåreavlen på Sjælland og Lolland - Falster.
Formålet opfyldes ved at fonden kan:
 Yde garantier og tilskud til aktiviteter til udbredelse af kendskab til får og fåreavl.
 Yde garantier og tilskud til aktiviteter til fremme af afsætningen af fåreavlerens produkter
(kød, uld og skind)
 Kun medlemmer af Sjællandske fåreavlere kan søge om tilskud fra fonden
3. Fondens kapital består ved stiftelsen af den i foreningen ”Sjællandske Fåreavlere” opsamlede
egenkapital, opgjort til kr. 68.785,-.
Endvidere overdrages øvrige aktiviteter tilhørende foreningen bestående af diverse inventar m.v. til
fonden.
Fondens kapital skal efter bestyrelsens skøn anbringes således, at der opnås et under hensyntagen
til risiko og formål størst muligt afkast.
4. Fonden administreres af en bestyrelse bestående af fire medlemmer.
Bestyrelsen vælges blandt fåreavlere indenfor fondens hjemstedsområde, hvilket p.t. svarer til
Sjællandske fåreavlere. Fonden er i øvrigt uafhængig af Dansk Fåreavl og alene aktiviteter omkring
generalforsamling og bestyrelsesmøder i fonden, afholdes af praktiske årsager sammen med
Sjællandske fåreavlere.
Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder indenfor sin valgperiode, vælges et nyt
bestyrelsesmedlem på næstfølgende generalforsamling.
Fondens bestyrelse konstituerer sig selv ved førstkommende møde i fonden. Der vælges formand,
næstformand og kasserer.
5. Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når denne skønner det fornødent – dog mindst én gang
om året i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse.
Formanden er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde såfremt et bestyrelsesmedlem forlanger det.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, i hvilken alle bestyrelsens beslutninger indføres.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved
almindeligt flertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
6. Fondens egenkapital opdeles i en bunden og en fri egenkapital.
Den bundne del af fondens egenkapital skal stedse udgøre 2/3 af den totale egenkapital, dog
minimum kr. 25.000,Fonden kan herefter ikke påtage sig forpligtigelser, der overstiger det løbende afkast af kapitalen
med tillæg af den frie del af egenkapitalen.
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7. Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Fondens regnskab består af følgende elementer:
 En af bestyrelsen udarbejdet beretning om de i året gennemførte aktiviteter, samt oplysning
om eventuelle væsentlige begivenheder indtrådt efter regnskabsårets udgang.
 En resultatopgørelse udvisende årets indtægter og udgifter opdelt på de enkelte aktiviteter,
som fonden har deltaget i.
 En balance udvisende oversigt over fondens aktiver, egenkapital og gæld på statusdagen.
 Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.
 Regnskabet fremlægges mest praktisk i forbindelse med Dansk Fåreavls distrikt 9 & 10
generalforsamling.

8. Såfremt udviklingen måtte gøre det formålstjenligt at foretage ændringer i nuværende fundats, skal
bestyrelsen fremlægge forslag herom på den ordinære generalforsamling.
For vedtagelse skal et flertal på minimum 2/3 af de fremmødte stemme for forslaget.
Under samme betingelser vil fonden kunne opløses og kapitalen anvendes i overensstemmelse
med fondens formål.

9. Således vedtaget på generalforsamling i ”Sjællandske Fåreavlere” den 27. oktober 1990
Fundatsen efterfølgende tilrettet på fondens generalforsamling den 07. marts 2015
Fundatsen efterfølgende tilrettet på fondens generalforsamling den 18. marts 2017
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