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VEDTÆGTER
for

SORANSK SAMFUNDS BOLIGFOND

§1
Fondens navn er SOITANSK SAMFUNDS BOLIGFOND.
Fonden er stiftet af Soransk Samfund.

§2.
Fondens formål er
opføre og drive kollegier for uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis Skole, børnaf gammelsoranere bosat i udlandet samt internationale udvekslingsstuderende.
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yde boligstøtte

til

uddannelsessøgende tidligere elever fra Sorø Akademis Skole.

§3.
Fondens grundkapital udgør kr. 5.000.000.

§4.
Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder, jfr. dog §§ 9-
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§s.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, nemlig:
Et medlem af bestyrelsen for Soransk Samfund, udpeget af denne.
To medlemmer udpeget af Soransk Samfunds bestyrelse.
Rektor for Sorø Akademis Skole.
Et medlem fra Sorø Akademis Skoles lærerkollegium udpeget af skolens
pædagogiske råd.

-

De udpegede medlemmers funktionsperiode er 3 regnskabsår. Fornyet udpegning af
et medlem kan finde sted.

Hvis et medlem udtræder i funktionsperioden, skal der straks udpeges et nyt medlem for den tilbageværende del af den treårige funktionsperiode for medlemmet.

§6.
Formand for fonden skal være medlem af Soransk Samfunds bestyrelse.
Bestyrelsen udpeger en leder af Fondens sekretariat.

§7.
Bestyrelsen holder mindst 2 møder arligt og i øvrigt, når formanden skønner det
påkrævet eller såfremt mindst 2 af bestyrelsesmedlemmerne anmoder herom.

Mindst 3 af bestyrelsens medlemmer - herunder formanden - skal være til stede, for
at der kan træffes beslutninger. Alle beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
Bestyrelsen udarbejder retningslinier for den økonomiske og praktiske administration af fonden - herunder for udlejning til andre uddannelsessøgende af boliger i fondens kollegier, som ikke kan besættes efter § 2, eller hvortil der er modtaget særlige
tilskud til Boligfondens grundkapital.

De enkelte bestyrelsesmedlefllmer oppebærer ikke noget honorar, men fonden kan
betale bestyrelsesmedlemmernes dokumenterede omkostninger ved udøvelsen af
hvervet, herunder dækning til transportudgifter og fortæring i forbindelse med mødedeltagelse
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§8.
Fonden tegnes af formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§e.
Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret.
Fondens regnskab skal revideres af en af Soransk Samfund udpeget statsaut. revisor.

§ 10.
Ændringer af nærværende vedtægter kan kun foretages, såfremt 4 medlemmer af
bestyrelsen stemmer for, og kun efter godkendelse af Soransk Samfunds bestyrelse.
Ændringer er i øvrigt kun gyldige med fondsmyndighedens godkendelse,
om erhvervsdrivende fonde § 89.

jfr. lov

§ 11.
Såfremt fonden opløses, skal midlerne efter Soransk Samfunds beslutning anventil fi
, der er ligeværdige med de i nærværende vedtægters § 2 angivne

formand

ltlll/l//// rul,t/
Itrlstlan JacoDsen

Fondens stiftelsesvedtægter af 30. marts 1997 er ændret på fondsbestyrelsens møder
den 15 februar 1999,30. april 2002 og 3.maj 2016, og senest godkendt af Erhvervsstyrelsen vedbrev
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