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Side 2 

1. Navn og hjemsted  

 

1.1 Fondens navn er: Århus Købmandsskoles Fond. 

 

1.2 Selskabets hjemsted er: Århus Kommune. 

 

 

2. Formål 

 

2.1 Fondens formål er at yde bidrag til Århus Købmandsskole og dens for-

mål, herunder dækning af eventuelle driftsunderskud, nyanskaffelser og 

andre forbedringer af undervisningsforholdene samt at yde økonomisk 

støtte til elever ved Århus Købmandsskole og økonomisk støtte til an-

skaffelse af flidspræmier med videre til elever ved skolen. 

 

2.2 Fondens formål er endvidere at yde støtte til studerende og afgangsstu-

derende fra Århus Købmandsskole, som ønsker at tage udannelsesop-

hold i USA som trainee. Støtten ydes til betaling af rejseomkostninger 

imellem Danmark og USA i forbindelse med uddannelsesophold i USA 

som trainee i en amerikansk eller dansk/amerikansk handels- eller indu-

strivirksomhed eller som studerende på et amerikansk college for en pe-

riode af 6 til 24 måneder og til betaling af udgifter til rejseforsikringer i 

forbindelse med opholdet i USA. 

 

2.3 Inden for formålet skal uddeling af fondens midler ske i overensstem-

melse med fordelingsnøglen i pkt. 5.1. 

 

 

3. Stiftelse 

 

3.1 Århus Købmandsskoles Fond blev etableret i henhold til fundats af 6. 

januar 1944 (tidligere Driftssikringsfondet af 1942 til fordel for Århus 

Købmandsskole). 

 

3.2 Fonden er med virkning fra den 1. januar 2011 blevet sammenlagt med: 

 

Otto Mønsted og Hustrus Legat. 

 

Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990.   
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Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens fond til fordel for af-

gangsstuderende fra Århus Købmandsskole.  

 

 

4. Kapital 

 

4.1 Fonden har på sammenlægningstidspunktet en egenkapital på kr. 

5.198.103, der fordeler sig med en bunden kapital på kr. 4.394.377 samt 

en rådighedskapital (dispositionskapital) på kr. 803.726. 

 

4.2 Egenkapitalen foreligger dels i form af likvider, dels i form af obligati-

onsbeholdning.  

 

4.3 Den nævnte egenkapital er tilvejebragt ved fondens sammenlægning 

med Otto Mønsted og Hustrus Legat, Århus Købmandsskoles Jubilæ-

umsfond af 1990 og Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens 

fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole, hvis 

egenkapital pr. 1. januar 2011 udgjorde følgende beløb og procentdel af 

den sammenlagte egenkapital: 

 

Fond     Egenkapital          %-del     

Århus Købmandsskoles Fond   kr. 3.636.820      70,0% 

Otto Mønsted og Hustrus Legat  kr.    695.088       13,4% 

Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond kr.    673.269       12,9% 

Direktør Kaj Petersen og hustru   kr.    192.926         3,7% 

I alt     kr. 5.198.103     100,0%  

  

4.4 Kapitalen, som skal holdes særskilt fra andre kapitaler under bestyrel-

sens administration, anbringes normalt i et solidt pengeinstitut eller i ob-

ligationer. I det sidste tilfælde sker anbringelsen efter reglerne for 

umyndiges midler. Af kapitalen kan indtil kr. 100.000 anbringes mod 

pant i Århus Købmandsskoles faste ejendom inden for de lånegrænser, 

som er gældende for offentlige lån på det pågældende tidspunkt. 

  

   

5. Rådighedskapital 

 

5.1 Uddelinger finder sted efter bestyrelsens beslutning herom i medfør af 

formålsangivelsen i pkt. 2, men der gælder følgende særlige fordelings-

nøgle, jf. pkt. 4.3: 
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(i) 70 % af fondes midler skal ydes til Århus Købmandsskole og 

dennes formål (svarende til den samlede egenkapital hidrørende 

fra Århus Købmandsskoles Fond i forhold til den sammenlagte 

egenkapital pr. 1. januar 2011). 

 

(ii) 26,3 % af fondens midler skal ydes til elever ved Århus Køb-

mandsskole, til flidspræmier med videre og til Århus Køb-

mandsskole og dennes formål (svarende til den samlede egen-

kapital hidrørende fra Otto Mønsted og Hustrus Legat og Århus 

Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990 i forhold til den sam-

menlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). 

 

5,36 % af førnævnte 26,3 % skal fortrinsvis ydes til elever fra 

Jylland, herunder specielt Århus, Saksild, Nølev, Beder og Mal-

ling området samt til elever, der er slægtninge af købmand Niels 

Jensen og hustru og til elever med forudgående praktisk uddan-

nelse (svarende til fortrinsretten hidrørende fra Otto Mønsted og 

Hustrus Legat).  

 

1,8 % af førnævnte 26,3 % skal fortrinsvis ydes til elever, der er 

uddannede i private erhverv (svarende til fortrinsretten hidrø-

rende fra Århus Købmandsskoles Jubilæumsfond af 1990). 

 

(iii) 3,7 % af fondens midler skal ydes til studerende og afgangsstu-

derende fra Århus Købmandsskole, som ønsker at tage udannel-

sesophold i USA som trainee (svarende til den samlede egenka-

pital hidrørende fra Direktør Kaj Petersen og hustru Marie Pe-

tersens fond til fordel for afgangsstuderende fra Århus Køb-

mandsskole i forhold til den sammenlagte egenkapital pr. 1. ja-

nuar 2011). 

 

 

6. Fondens ledelse 

 

6.1 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af tretten medlemmer med føl-

gende sammensætning: 

 

Fem repræsentanter udpeget af Erhverv Aarhus 

 Fire repræsentanter udpeget af HK Århus 

 En repræsentant udpeget af Region Midtjylland 

 En repræsentant udpeget af Århus Byråd 
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 En medarbejderrepræsentant 

 En elevrepræsentant 

 

6.2 Såfremt et bestyrelsesmedlem mister sin tilknytning til skolen, skal den 

pågældende fratræde som bestyrelsesmedlem. 

 

6.3 Bestyrelsen vælger en formand og en næstformand. 

 

6.4 Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender og di-

sponerer over dets midler til de i disse vedtægter fastsatte formål. 

 

6.5 Århus Købmandsskoles direktør er fondens administrator. 

 

 

7. Bestyrelsens virke 

 

7.1 Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes forfald af næstfor-

manden, så ofte der findes at være anledning til det, eller når et bestyrel-

sesmedlem har fremsat anmodning herom. 

 

7.2 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens 

medlemmer er til stede. 

 

7.3 Beslutninger træffes af de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer ved 

simpel stemmeflerhed. 

 

7.4 En kort beretning fra bestyrelsesmøder indføres i en forhandlingsproto-

kol, som underskrives af de bestyrelsesmedlemmer, der har deltaget i 

mødet. 

 

 

8. Regnskabsår 

 

8.1 Fondens regnskabsår er fra 01.01 – 31.12. 

 

 

9. Årsrapport 

 

9.1 Det påhviler bestyrelsen at udarbejde en årsrapport. 
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10. Revision 

 

10.1 Fondens årsrapport skal revideres af Århus Købmandsskoles statsautori-

serede revisorer. 

 

10.2 Revisionen har adgang til at efterse alt regnskabsmateriale samt behold-

ninger og kan fordre enhver oplysning, som findes af betydning for ud-

førelse af hvervet som revisor. 

 

 

11. Fondsmyndighed 

 

11.1 Fonden er under tilsyn af fondsmyndigheden, der er Civilstyrelsen. 

 

 

12. Vedtægtsændringer 

 

12.1 Ændringer i vedtægterne kan foretages efter beslutning af fondens be-

styrelse under forudsætning af, at der meddeles samtykke hertil fra 

fondsmyndigheden. 

 

 

13. Likvidation 

 

13.1 Beslutning om likvidation kan træffes af bestyrelsen men kræver sam-

tykke fra fondsmyndigheden. 

 

13.2 Likvidationsprovenuet skal anvendes som følger, jf. pkt. 4.3:    

 

(i) 70 % til Århus Købmandsskole, herunder til dækning af drifts-

underskud, nyanskaffelser og andre forbedringer af undervis-

ningsforholdene (svarende til den samlede egenkapital hidrø-

rende fra Århus Købmandsskoles Fond i forhold til den sam-

menlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). 

 

(ii) 26,3 % til uddannelsesformål i Århus (svarende til den samlede 

egenkapital hidrørende fra Århus Købmandsskoles Jubilæums-

fond af 1990 og Otto Mønsted og Hustrus Legat i forhold til den 

sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011).  
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(iii) 3,7 % til studerende og afgangsstuderende fra Århus Køb-

mandsskole, som ønsker at tage uddannelsesophold i USA som 

trainee (svarende til den samlede egenkapital hidrørende fra Di-

rektør Kaj Petersen og hustru Marie Petersens fond til fordel for 

afgangsstuderende fra Århus Købmandsskole i forhold til den 

sammenlagte egenkapital pr. 1. januar 2011). 

 

 

Århus, den  

 

 

         

Karina Boldsen Leo Jensen  

 

 

         

Hans Hansen    Niels Jensen 
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Keld Hvalsø Nedergaard   Niels Brøgger 

 

 

    

Alice Wienke Jørgensen 

 

 


