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1.

Navn.
Fondens navn er: Havekulturfonden
2.
Hjemsted.

Fondens hjemsted er Lyngby Kommune.
3.

Formål og opgaver.
Fondens formål er at fremme havekulturen, idet ordet 'have' tages i
videste betydning som 'beplantning i forbindelse med bebyggelse'.
Ved anvendelse af fondens midler bør man have for Øje, såvel havekulturens miljøskabende side, som individets skabende udfoldelse, selv
virksomheden i havekulturen .
Midlerne kan tildeles enkeltpersoner, institutioner, foreninger,
undervisningsanstalter og offentlige myndigheder, til disse sidste dog kun i
form af præmiering.·
støtte skal gives til bestemt afgrænsede formål, hvortil der ellers
ikke ville kunne skaffes midler, d.v.s. fortrinsvis hvor offentlig støtte ikke
gives, eller i al fald kun i begrænset omfang.
Som opgaver, der særlig ønskes fremmet, kan nævnes:
a) Afholdelse af eller støtte til konkurrencer med præmiering af private haver,
herunder såvel parcelhushaver som kolonihaver og mindre landbrugshaver.
b) Præmiering af haveanlæg i forbindelse med erhvervsvirksomhed, f.eks.
hoteller, industrianlæg, kontorbygninger, udlejningsejendomme.
c) Præmiering eventuelt uden ansøgning af større områder, f.eks. en grundejer
forenings område, en større samlet bebyggelse, en gade, en landsby,
stationsby eller lignende.
d) Præmiering af enkeltpersoner der i særlig grad har virket for havekulturens
fremme, herunder f.eks. hortonomer, arkitekter, gartnere og lignende.
e) Konkurrence for arkitektelever om projekter med god udnyttelse af
forbindelsen mellem bebyggelse og haveanlæg. De nærmere regler for konkur
rencen vil være at udarbejde af bestyrelsen.

I.

hl

f) Der kan efter bestyrelsen skøn ydes bidrag eller en pris til andre formål,
der kan fremme interessen for havekultur, særlig til kredse, som de nuvæ�
rende haveforeninger ikke har kontakt med, f.eks. arbejdsgivere, fagfore
ninger, kommunalpolitikere og nye bygherrer. Det vil her særlig være den
miljøskabende side, der bør søges fremmet. Formålet kan bl.a. søges opnået
ved oplysning i alle former, herunder deltagelse i udstillinger og ved
præmiering for enkeltpersoners indsats på dette område.
Hvor arbejdet hensigtsmæssigt kan udføres i samarbejde med bestående
organisationer eller foreninger med brug af disses administrationsapparat, kan
bestyrelsen gøre brug af denne mulighed. I så fald bør ydelsen fra fonden ikke
alene begrænses til denne forenings medlemmer.
4.
Fondens midler.
Fondens formue vil fortrinsvis bestå i den af ægtefællerne
cand. jur. Ove Gunnar Vestergaard og cand. psych. Grethe Helene Ludvigsen Linda
her i Danmark ved den længstlevendes død efterladte formue. Den efterladte
formue omfatter alt, det være sig bankindestående, aktier, pantebreve, faste
ejendomme samt Aps af 12/3 1969 o.s.v. Såfremt ejendommen matr. nr. 20 h,
Høve By, Asnæs sogn, ikke på tidspunktet for fondens stadfæstelse er færdigud
stykket, fører fonden denne udstykning videre på forretningsmæssig basis,
så der derigennem tilgår fonden så store midler som muligt ved salg af enkelt
parceller.
De i udlandet,beroende midler er fonden uvedkommende, medmindre der i
testamente er truffet anden bestemmelse.
Fondens aktiver skal lyde på navn og så vidt muligt noteres som tilhø
rende denne.
5.
Midler fra andre.
Fonden modtager tillige bidrag, også ved arv eller gave fra privat
personer, selskaber, institutioner og andre, som måtte ønske at støtte dette
formål.
6.
Bestyrelsen.

Fondsbe?tyrelsen består af 3 �ller flere medlemmer. Såfremt fonden oprettes af
donatorerne i levende live, er disse to bestyrelsesmedlemmer og udpeger selv
det tredie medlem.
Bestyrelsen sammensættes således med:
1 medlem efter indstilling af professorerne i Havebrug ved Landbohøjskolen,
1 medlem efter indstilling fra bestyrelsen for "Det Danske
Haveselskab",
1 medlem efter indstilling fra bestyrelsen for "Dansk Hortonomforening".

Bestyrelsen kan selv foreslå yderligere medlemmer udpeget af andre
institutioner eller foreninger, eller foreslå enkeltpersoner med særlig inte
resse for fonden.
Valget gælder for 5 år, genvalg kan finde sted.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og sekre
tær. Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden.
Af fondens indtægter tillægges der til sin tid bestyrelsesmedlemmerne
et rimeligt årligt vederlag.
7.

Protokol.
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol for fonden. I denne pro
tokol indføres fundatsen og dens forventede stadfæstelse. Tillige indføres
referater af, hvad der forhandles på fondens møder og hvilke beslutninger der
træffes, samt hvad der iØvrigt måtte være af interesse for fonden.
8.

Administrator.
Under bestyrelsens ledelse og ansvar er fonden berettiget til at
antage en sagkyndig administrator.
Administrator vil da have at tilrettelægge de sager, der skal behand
les på bestyrelsesmøde�ne, som ledes af formanden. Protokollen føres da af
administrator.
9.

Regnskab.
Regnskabsåret løber fra 1. januar til 31. december med eventuel afvi
gelse for første regnskabsår.
En eventuel administrator vil have at administrere fondens kasse og
regnskabsvæsen, foretage udbetalinger og uddelinger eventuelt i forbindelse med
fondsbestyrelsen. Berettigelsen til at tegne fonden fastsættes i forretningsor
denen. Der udarbejdes et årligt regnskab, som forelægges på det ordentlige
fondsmøde i marts-april, hvorefter man foranlediger det indsendt til skatte
myndighederne.
Eventuel administrators honorar fastsættes af bestyrelsen.
Bestyrelsen er berettiget at henlægge indtil 25 % af det årlige kapi
talafkast til konsolidering af formuen.
10.

Revision.
Regnskabet revideres af statsautoriseret revisor.
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11.

Ændringer.
Fundatsændringer og tilføjelser til fundatsen kræver ensstemmighed i
bestyrelsen og tillige Civilretsdirektoratets godkendelse.
12.
Ophør.
Fondens ophør kan vedtages af bestyrelsen efter de samme retningsli
nier som gælder for fundatsændringer.
Ved fondens ophør skal fondens midler anvendes til fondens formål og
fordeling af midlerne skal godkendes af Civilretsdirektoratet.
13.
Fondens afgørelser.

)

spørgsmål om tildeling af ydelser kan ikke gøres til genstand for
rettergang, men afgøres af bestyrelsen. De nævnte ydelser kan ikke være gen
stand for overdragelse, pantsætning eller nogen form for kreditor
forfølgning.

Lyngby, den 24.marts 1993
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