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1

NAVN OG BAGGRUND

1.1

Fondens navn er ”Danmark Biblioteksforenings Fond”.

1.2

Fonden er oprettet ved sammenlægning pr. 1.januar 2012 af følgende fonde med tilknytning til
Danmark Biblioteksforening:


R. Lysholt Hansens Biblioteksfond, CVR-nr. 11 72 07 81



Danmarks Biblioteksforenings Fond, CVR-nr. 14 26 76 46

2

HJEMSTED

2.1

Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

3

FORMÅL

3.1

Fondens formål er ydelse af støtte til biblioteksfaglig dygtiggørelse og videreuddannelse i Danmark
eller ved studierejser i udlandet. Støtte kan også, men i forholdsvis begrænset omfang, ydes til
uddannelse af unge og dygtige bibliotekarstuderende.

3.2

Uddeling af prisbelønninger til institutioner eller enkeltpersoner, der har ydet en særlig
bemærkelsesværdig indsats for dansk biblioteksvæsen.

4

KAPITAL

4.1

Fondens grundkapital ved oprettelsen pr. 1. januar 2012 (sammenlægning af de i pkt. 1.2 nævnte
fonde) andrager stor kr. 1.035.103,00, som specificeres på følgende måde:

Fond

4.2

Grundkapital

Fordelingsnøgle

Danmarks Biblioteksforenings Fond

DKK

791.162,00

76,43 %

R. Lysholt Hansens Biblioteksfond

DKK

243.941,00

23,57 %

I alt

DKK

1.035.103,00

100,00 %

Uddelinger finder sted efter bestyrelsens beslutning herom i medfør af formålsbestemmelsen i pkt.
3, men der gælder følgende særlige fordelingsnøgle, jf. pkt. 4.1

1)

76,43 % af fondens midler skal ydes til Danmarks Biblioteksforenings Fond og dennes formål
(svarende til den samlede grundkapital hidrørende fra Danmarks Biblioteksforenings Fond i
forhold til den sammenlagte grundkapital pr. 1. januar 2012).

2)

23,57 % af fondens midler skal ydes til R. Lysholt Hansens Biblioteksfond og dennes formål
(svarende til den samlede grundkapital hidrørende fra R. Lysholt Hansens Biblioteksfond i
forhold til den sammenlagte grundkapital pr. 1. januar 2012).
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Kapitalen kan senere forøges ved arv eller gaver, som måtte tilfalde fonden, uden at arveladeren
eller giveren har bestemt, at sådanne midler skal anvendes til uddeling. Yderligere forøges kapitalen
gennem de beløb, som efter bestyrelsens bestemmelse henlægges til konsolidering

4.4

Om anbringelse af fondens midler gælder § 10 i Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde og
visse foreninger og de i henhold hertil af Justitsministeriet givne regler.

5

LEDELSE

5.1

Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer, nemlig formanden for Danmarks Biblioteksforening, som
er fondsbestyrelsens formand, og 4 yderligere medlemmer, som Danmarks Biblioteksforenings
repræsentantskab udpeger blandt sine medlemmer, heraf 2 fra valgruppe A og 2 fra valggruppe B..

5.2

Fondsbestyrelsen udpeges af repræsentantskabet i dennes konstituerende møde, der afholdes efter
hvert kommunalvalg.

5.3

Fondsbestyrelsen er ulønnet, men er berettiget til at antage lønnet hjælp.

6

FORRETNINGSORDEN OG OVERSKUDSANVENDELSE

6.1

Formanden indkalder fondsbestyrelsen til møde mindst 1 gang årligt og i øvrigt, når han skønner det
nødvendigt, eller når det forlanges af et medlem af bestyrelsen.

6.2

Bestyrelsen træffer afgørelse om rimelige henlæggelser (dog højst 25 %) af fondens årlige overskud
til konsolidering og bestemmer, hvorledes uddeling af det resterende overskud skal finde sted inden
for de i § 3 angivne rammer. Bestyrelsens afgørelser herom kan ikke indbringes for domstolene.

6.3

Før bestyrelsen træffer afgørelse om de årlige uddelinger, skal der indhentes ansøgninger gennem
opslag i et eller flere blade (fx medlemsblade), som bestyrelsen finder egnet hertil.

6.4

De nærmere regler om bestyrelsens virksomhed fastsættes i en forretningsorden, der vedtages af
bestyrelsen selv.

7

ÅRSREGNSKAB OG REVISION

7.1

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

7.2

Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabsskik.

7.3

Årsregnskabet revideres af Danmarks Biblioteksforenings valgte revisor.

7.4

Det reviderede regnskab offentliggøres i Danmarks Biblioteksforenings medlemsblad.

7.5

I øvrigt gælder for fonden de regler, som er fastsat i Lovbekendtgørelse 1992-08-11 nr. 698 om fonde
og visse foreninger.
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