
Fundats for Landsbyfonden d. 19-4-16

§ 1   Navn

Fondens navn er Landsbyfonden.

§ 2   Hjemsted

Landsbyfondens hjemsted er Skanderborg Kommune.

§ 3   Formål

Landsbyfondens formål er at forbedre levevilkårene for unge og voksne udviklingshæmmede. 
Dette sker primært gennem erhvervelse, opførelse og drift af ejendomme til brug for Leve- og 
Uddannelsesfællesskaber for udviklingshæmmede på grundlag af Rudolf Steiner’s menneskesyn.

§ 4   Midler

Landsbyfondens aktiver og egenkapital udgør ved stiftelsen 346.500 kr., skriver tre hundrede fire-
tiseks tusinde fem hundrede kroner, der er tilvejebragt kontant ved gaver.

Nerthus Stiftelsen med hjemsted i Silkeborg er med virkning fra d. 1. januar 1999 blevet sammen-
lagt med Landsbyfonden, således at sidstnævnte er den fortsættende fond under samme navn.
I forbindelse med sammenlægningen er der i 1998 blevet tilført Landsbyfonden 440.000 kr., og 
der er primo 1999 blevet overført Nerthus Stiftelsens restkapital på 50.153 kr., således at Lands-
byfonden i forbindelse med sammenlægningen i alt er blevet tilført 490.153 kr. Heraf er 50.000 
kr. anvendt til forhøjelse af grundkapitalen fra ovennævnte 346.500 kr. til 396.500 kr.

§ 5   Bestyrelsen

Landsbyfonden ledes af en bestyrelse bestående af 3-6 medlemmer:

To medlemmer vælges af og blandt Hertha Levefællesskabs medlemmer - én hvert år.
To medlem vælges af og blandt Foreningen Herthas medlemmer - én hvert år.
Et medlem vælges af Antroposofisk Selskab Danmark.
Et medlem udpeges af Skanderborg Kommune, hvis denne måtte ønske det.

Alle bestyrelsesmedlemmer vælges/udpeges for to år ad gangen med virkning fra konstituerende
møde. 

§ 6   Bestyrelsens arbejde

Bestyrelsen afholder møder efter behov, dog mindst én gang i kvartalet.

Bestyrelsen afholder i øvrigt møde, når mindst 2 medlemmer af Bestyrelsen ønsker dette.

Bestyrelsen konstituerer sig selv og udfærdiger sin egen forretningsorden.

Over Bestyrelsens forhandlinger og beslutninger føres en protokol, som underskrives af de i be-
styrelsesmødet deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Bestyrelsen er beslutningsdygtig med mindst fire fremmødte medlemmer. Bestyrelsen træffer 
sine beslutninger ved almindelig stemmeflerhed - jf. dog det næste og § 11 og 12.

Ved køb, salg og pantsætning kan Bestyrelsen kun træffe beslutning ved enighed blandt 4 ud af 5 
hhv. 5 ud af 6 medlemmer - jf. § 5. (se også § 12 vedr. forkøbsret).
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§ 7   Tegningsregel

Landsbyfonden tegnes af 2 bestyrelsesmedlemmer i fællesskab, hvoraf formanden - eller næst-
formanden - skal være den ene.

§ 8   Regnskabsår

Landsbyfondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 9   Regnskabsaflæggelse

Hvert år lader Bestyrelsen udfærdige et regnskab over Landsbyfondens indtægter og udgifter 
med dertil hørende status.

Årsregnskabet revideres i overensstemmelse med lovgivningens regler herom. Det reviderede 
regnskab og status skal forelægges Bestyrelsen inden hvert års 15. maj.

Revisor vælges af bestyrelsen.

§ 10   Særlige rettigheder og fordele

Der er ikke tillagt Landsbyfondens stiftere særlige rettigheder.

Eventuelt overskud i Landsbyfonden må kun anvendes til vedtægtsmæssige formål.

§ 11   Fundatsændringer

Ændringer af nærværende fundats kræver enighed i en fuldtallig bestyrelse - jf. dog § 12.

§ 12   Opløsning af Landsbyfonden

Måtte Landsbyfondens virke ikke længere findes formålstjenligt, kan den fuldtallige bestyrelse 
ved enstemmighed beslutte Landsbyfondens opløsning.

Opløsning kan dog ikke finde sted, før Landsbyfondens samlede kapital er bortgivet til formål, 
der er i overensstemmelse med fondens formålsparagraf eller til et lignende formål.

I forbindelse med opløsningen påhviler det Bestyrelsen at foranledige aflagt et afsluttende regn-
skab for Landsbyfonden.

I forbindelse med Landsbyfondens opløsning og/eller salg af dens ejendom har Hertha Levefæl-
lesskab forkøbsret til disse. Hertha Levefællesskab skal i den forbindelse varsles 6 måneder forud
for et salg. Fællesledelsen repræsenterer Hertha Levefællesskab.

* * *

Fundatsen er første gang vedtaget den 13. februar 1993.

Siden er den ændret den 10. december 1997, den 5. januar 1999, den 20. september 2005,

den 12. marts 2006 og senest den 19. april 2016.

____________________________________________ ____________________________________________
Søren Christensen Sibylla Hofstetter
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