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Fundats for  

»Sydslesvigsk Udvalg af 5. Maj 1945’s Fond« 
 
 

(opstået ved sammenlægning af Sydslesvigsk Udvalgs 
Ejderskolelegat, landinspektør Niels Smed Søndergaards Legat, 

Snoghøj Gymnastikhøjskoles Fond og forsøgsleder 
Magda Dalby Hansens Mindelegat) 

 
 

§1 
 

Navn og hjemsted: 
 
Fondens navn er Sydslesvigsk Udvalg af 5. maj 1945’s Fond (som opstået ved sammenlægning af 
Sydslesvigsk Udvalgs Ejderskolelegat, landinspektør Niels Smed Søndergaards Legat, Snoghøj 
Gymnastikhøjskoles Fond og forsøgsleder Magda Dalby Hansens Mindelegat). 
 
Fondens hjemsted er den kommune, hvor den til enhver tid værende formand for fonden har bo-
pæl. 
 
 

§ 2 
 

Fonden formål: 
 
Fondens formål skal – i overensstemmelse med vedtægten i de fire legater – være 
 

• At yde støtte til de unge (dansksindede) sydslesvigeres videre uddannelse ved højere lære-
anstalter. Dette skal fortrinsvis tilfalde elever fra Ejderskolen og andre dansksindede skoler 
i Sydslesvig. 

• At støtte unge sydslesvigers, fortrinsvis fra de sydlige egne af Sydslesvig, højskoleophold 
eller gymnastikskoleophold. Fortrinsret til legatet har elever fra Ejderskolen og andre 
dansksindede skoler i Sydslesvig  

• At støtte unge sydslesvigeres, fortrinsvis fra Rendsborg eller Egernførde, uddannelse på 
danske folkehøjskoler, efterskoler, landbrugsskoler eller den til enhver tid værende efterføl-
ger af Landbohøjskolen. 

 
§ 3 

 
Fondens formue: 
 
Ved sammenlægning af de fire legater pr. 24. november 2003 udgjorde aktiver og egenkapital føl-
gende beløb: 
 

Obligationer nom. Kont. Aktiver 
SydslesvigskUdvalgs Ejderskolelegat  197.092                   13.300 
Landinsp. N. Smed Søndergaards Legat   90.894                     1.032 
Snoghøj Gymnastikhøjskoles Fond  334.743                     1.368  
Magda Dalby Hansens mindelegat    60.819                        422 
I alt……………………………………………………..kr. 683.548 
 
 
  



2 

§ 4 
Bestyrelsen 

 
Fondens bestyrelse består af tre til fem medlemmer. 
 
Bestyrelsen er selvsupplerende. Medlemmer skal have tilknytning til Syd- og Nordslesvig. 
 
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt sine medlemmer. 
 
Dokumenterede omkostninger i forbindelse med bestyrelsesarbejdet, herunder udgifter til transport 
refunderes. 
 
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden. 
 
To medlemmer af bestyrelsen i forening kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 
 
Hvert år inden fem måneder efter regnskabsårets udløb afholdes møde til godkendelse af årsregn-
skabet samt til valg af bestyrelsesmedlemmer og revisor. Dagsorden for dette møde skal indeholde 
følgende punkter: 
 

• Bestyrelsens beretning 

• Godkendelse af fondens årsregnskab 

• Evt. valg af nye bestyrelsesmedlemmer 

• Valg af revisor 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er tilstede. 
 
Fonden tegnes af formanden i forening med et medlem af bestyrelsen eller af tre bestyrelsesmed-
lemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 

 
§ 5 

 
Revision og regnskab: 
 
Fondens regnskabsår er kalenderåret. 
 
Ved hvert regnskabsårs afslutning lader bestyrelsen udfærdige et fuldstændigt regnskab over alle 
fondens indtægter og udgifter. 
 
Fondens regnskaber udfærdiges i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning. 
 
 

§ 6 
 

Ændring af fundatsen 
 
Såfremt bestemmelserne i nærværende vedtægt måtte blive utidssvarende, eller såfremt af andre 
grunde ændring af enkelte bestemmelser måtte findes nødvendige eller stærkt ønskelige, kan be-
styrelsen ved enstemmig beslutning og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lov-
givning, ændre fundatsen. 
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§ 7 
 

Fondens opløsning: 
 
Fondens bestyrelse kan enstemmigt indstille, at fonden skal opløses i overensstemmelse med den 
til enhver tid gældende lovgivning 
 
I tilfælde af opløsning af fonden skal provenu uddeles i overensstemmelse med formålsbestem-
melsen i nærværende vedtægt. 
 
For så vidt angår anbringelse af fondens midler skal denne ske i overensstemmelse med den til 
enhver tid gældende love og regler. 
 
 
Således vedtaget. 
 
Sted, dato 
Haderslev, den 31. oktober 2020 
 
I bestyrelsen: 
 
 
Helge Moosmann    Ove Sandholdt 
 
 
Jens Erik Klitgaard Christensen   Christian L. Skov 
 
 
 


