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1. Navn og hjemsted:  

1.1 Fondens navn er Fonden for Socialt Ansvar. 

 

1.2 Fonden er stiftet af Natteravnenes Landssekretariat i Danmark. 

 

1.3 Fondens hjemsted er Københavns Kommune. 

 

2. Formål 

2.1 Fonden er en ikke erhvervsdrivende almennyttig organisation.  
 

2.2 Fondens formål er at yde støtte til aktiviteter, der kan fremme socialt ansvar hos virksomheder, 

institutioner og privatpersoner med henblik på at skabe tryghed i det offentlige rum.  

 

2.3 I forbindelse med sit formål kan Fonden: 
 

• Støtte projektet Natteravnene i Danmark 

• Støtte andre væsentlige sociale projekter eller organisationer indenfor formålet 

• Støtte offentlig indsats og udgivelser, der vedrører formålet 

• Deltage i og bidrage til internationalt arbejde indenfor formålet 

• I øvrigt efter Bestyrelsens afgørelse støtte sociale og kriminalitetsbekæmpende formål. 
 

3. Kapital  

3.1 Fondens grundkapital eller bundne kapital udgør ved stiftelsen kr. 260.000, der indskydes af stifteren. 
 
3.2 Ved stiftelsen eller senere kan grundkapitalen øges, i det omfang der fremkommer yderligere kapital, 
herunder ved gaver eller andre indskud, som er bestemt til at indgå i den bundne kapital. 
 
3.3 Grundkapitalen skal anbringes efter de regler, der gælder for forvaltning af fondsmidler. Der kan ikke 
disponeres over den bundne kapital uden samtykke fra Fonds-myndigheden. 
 

3.4 Fondens disponible kapital udgør de midler, der indskydes af stifteren og andre ved dens stiftelse. Den 
disponible kapital kan forøges med tilskud, gaver eller arv, som er bestemt til disponibel anvendelse. 
Bestyrelsen er berettiget til at fordele anvendelsen af disponibel kapital over en årrække.  
 

3.5 Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra stiftelsesdagen til den 31. december 
2004. 
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4. Uddeling 

4.1 Årets overskud skal efter eventuelle henlæggelser anvendes til uddeling til Fondens formål. Den 
disponible kapital kan anvendes til formålet efter Bestyrelsens bestemmelse, jf. punkt 3.4. 
 
4.2  Ingen har retskrav på hjælp fra Fonden. Bestyrelsen afgør, hvem der skal komme i betragtning ved 
uddeling af Fondens midler. 
 

5. Bestyrelse 

5.1 Fondens bestyrelse består af 5-7 medlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.  
 

5.2   Bestyrelsens medlemmer skal med udgangspunkt i et humanistisk samfundsengagement og deltagelse 
i den offentlige debat repræsentere følgende områder med særlig interesse for at forebygge og løse 
samfundsmæssige problemer: 
 

• Et medlem, der virker indenfor området forebyggelse og/eller kriminalitets-bekæmpelse for børn og 
unge  

 

• Et medlem, der virker indenfor området kunst og kultur 
 

• Et medlem, der virker i det private erhvervsliv  
 

• Et medlem, der virker i det politiske liv i Danmark  
 

• Indtil tre yderligere medlemmer, der udpeges af den øvrige bestyrelse med henblik på at sikre 
bestyrelsen en bred samfundsmæssig interesse. 

 
 
5.3 Ved et bestyrelsesmedlems fratræden udpeger den øvrige bestyrelse et nyt medlem så vidt muligt 
repræsenterende det fratrådte medlems baggrund for hvervet. Bestyrelsen kan herved indhente vejledende 
råd hos organisationer, som i øvrigt varetager det pågældende område, eller en udtalelse fra 
Fondsmyndigheden. 
 
5.4 Bestyrelsesmedlemmerne fratræder senest ved udgangen af det kalenderår, i hvilket de fylder 70 år. 
 
5.5 Bestyrelsen vælger en formand af sin midte. Formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed 
afgørende. Desuden vælger bestyrelsen en næstformand. 
 
5.6 Formanden indkalder med mindst 14 dages varsel til bestyrelsesmøde, når det anses for nødvendigt, eller 
hvis mindst to fondsbestyrelsesmedlemmer forlanger det. 
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5.7 Medlemmer af Fondens bestyrelse modtager ikke vederlag for deres arbejde men kan få dækket direkte 
omkostninger ved deltagelse i bestyrelsens arbejde. 

 

5.8 Fondens bestyrelse træffer bestemmelse om anvendelse af dens overskud og disponible kapital. 
 

5.9 Bestyrelsen kan nedsætte rådgivende følgegrupper for de projekter, som Fonden støtter. Følgegruppen 
kan bestå af samarbejdspartnere og sponsorer. 
 
5.10 Personer der repræsenterer sponsorstøtte til Fonden, kan deltage i en Følgegruppe. Eventuel 
indtrædelse i Fondens bestyrelse forudsætter, at projektet ikke skal markedsføre sponsoren. 
 
5.11 Bestyrelsen skal påse, at Fondens navn eller de af Fonden støttede projektnavne eller særlige kendetegn 
kun må anvendes til markedsføring eller i kommerciel sammenhæng efter skriftlig aftale med Fondens 
tegningsberettigede, jf. afsnit 6 nedenfor.  
 
5.12 Bestyrelsen opretter et sekretariat til at varetage Fondens daglige virksomhed. 

 

6. Tegning 

6.1 Fonden tegnes af: formand og/eller næstformand i forening med direktøren, eller af 2 medlemmer af 
bestyrelsen i forening med direktøren, eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening. 
 

7. Regnskab  

7.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret. 
 
7.2 Fondens bestyrelse skal drage omsorg for udarbejdelse af et årsregnskab. 
 
7.3 Årsregnskabet skal revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. 

 

8. Ændringer 

8.1 Ændringer af fundatsen kan ske efter indstilling fra Fondens bestyrelse med tre fjerdedeles flertal og 
med godkendelse af Fondsmyndigheden. 
 

9. Opløsning  

9.1 Opløsning af Fonden kan kun ske ved enstemmig beslutning af bestyrelsens medlemmer og efter 
godkendelse af Fondsmyndigheden. 
 
9.2 Eventuel i behold værende formue ved opløsningen kan ikke gå tilbage til stifteren og skal tilfalde en 
anden fond eller institution med almennyttigt formål af tilsvarende art som angivet i § 2.  
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10. Underskrifter 

10.1 Nærværende Fundats er udfærdiget i juni 2003.   
 
10.2 Som bilag til Fundatsen er vedhæftet en åbningsbalance for Fondens grundkapital og den ved stiftelsen 
foreliggende disponible kapital, samt en fortegnelse over Fondens første bestyrelsesmedlemmer med 
angivelse af det område eller den interesse, medlemmerne repræsenterer. 
 

Nærværende forslag til ændring i Fundats er godkendt på bestyrelsesmøde 18. marts 2019 

Bestyrelsen: 

 

   

Kurt Bardeleben  Natasha Friis Saxberg 

Formand   Næstformand 

 

    

Thor Rasmus Jørgensen  Søren Kaare-Andersen 

 

  

Jørgen Meyer   Jesper Nygård 
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Karen Ellemann 

 


