Fundats
Fonden den selvejende institution
”Fonden Ryesgade 7”
1.
Navn og hjemsted
Fondens navn er ”Den selvejende institution Fonden Ryesgade 7”.
Fonden har hjemsted i Århus Kommune.

2.
Formål
Fondens formål er at yde rådgivning, herunder om kulturelle forhold, forestå administration, foretage
projektudvikling, yde konsulentbistand, købe, sælge, leje og administrere fast ejendom og driftsmidler,
herunder udleje lokaler og driftsmidler til brug for Frit Oplysningsforbund og andre organisationer, kredse
eller foreninger med ideelle formål og beslægtet virksomhed. Fonden skal endvidere have til formål at være
stifter og kapitaldeltager i anpartsselskabet ”Kulturel Rådgivning ApS”

3.
Kapitalforhold:
Fondens kapitalgrundlag består at kapitalindskud stort kr. 300.000,00, indbetalt kontant af stifteren,
foreningen ”Kulturel Rådgivning”.
Fondens grundkapital kan forhøjes ved bestyrelsens beslutning ved overførelse af reserver eller overskud
ifølge Fondens senest reviderede regnskab eller ved arv, gave eller lignende bidrag, som Fonden har
modtaget til forhøjelse af grundkapitalen.
Fondens egenkapital består af de midler, der ikke anvendes til opfyldelse af formålet og fondens drift.
Denne kapital skal anbringes således, at værdierne i videst muligt omfang bevares og kan anbringes i
pengeinstitutter, i værdipapirer, i fast ejendom eller på anden måde, der efter bestyrelsens skøn er forsvarligt
og således, at der ikke pådrages unødige risici herved.

4.
Fondens øverste myndighed, bestyrelsen:
Fondens øverste myndighed er bestyrelsen.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der af sin midte vælger en formand.
Bestyrelsens 5 medlemmer udpeges af foreningen Frit Oplysningsforbunds bestyrelse og udpeges for en 2årig valgperiode med mulighed for genvalg. Der må ikke være personalesammenfald mellem foreningen Frit
oplysningsforbunds bestyrelse og Fondens bestyrelse.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
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Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed.

5.
Tegningsregel:
Fonden tegnes af bestyrelsens formand og et bestyrelsesmedlem i forening.

6.
Regnskab, regnskabsår og revision:
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor.
Årsregnskabet opgøres i overensstemmelse med årsregnskabsloven og i øvrigt gældende lovgivning.

7.
Uddeling og overskudsanvendelse:
Bestyrelsen skal inden uddeling af årets overskud, herunder overført overskud fra tidligere år og frie
reserver, foretage rimelige henlæggelser til konsolidering, investering og ekspansion, således at fondens
formål vedrørende egne ejendomme og virksomhed kan opfyldes, jfr. § 2.

8.
Vedtægtsændringer:
Fondens vedtægter kan ændres og fonden opløses ved énstemmig beslutning af fondens bestyrelse, der i
forbindelse hermed énstemmigt vedtager på hvilken måde fondens kapital skal anvendes, idet dog fondens
kapital ingensinde kan anvendes til fordel for stifteren.
Således vedtaget på stiftende fondsmøde den 9. april 1991, med ændringer fra møde d. 16. juni 1993, 20.
marts 1996 og 17. juni 1997 og 6. maj 1998.
Århus den 6. maj 1998.
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