UDKAST af juni 2021

Vedtægt for Naturfond Mossø
§1 Navn, hjemsted og stiftere
1.1 Fondens navn er Naturfond Mossø.
1.2 Fondens hjemsted er Skanderborg Kommune.
1.3 Fonden er stiftet af Foreningen til Fremme af Biodiversitet.
§2 Formål
2.1 Fondens primære formål er at støtte og opkøbe samt pleje udvalgte arealer. Ved pleje forstås
drift med henblik på at underbygge fredningsbestemmelser, sikre øget biodiversitet eller beskytte
arter. Fondens sekundære formål er at sikre offentlighedens adgang til disse arealer under
hensyntagen til beskyttelsen og formidle dertil hørende natur- og kulturhistorie for et bredt
publikum.
2.2 Fondens formål kan opnås ved at indgå samarbejde med andre parter – borgerforeninger,
interessegrupper, lodsejere og private ildsjæle.
2.3 Fondens bestyrelse afgør hvilke områder, der skal komme i betragtning, idet den primære
opgave dog vil være at søge at erhverve naturområder eller områder til skabelse af natur i
området omkring Mossø, jf. 2.1.
2.4 Skanderborg Kommune er påtaleberettiget vedrørende ændring af formål.
§3 Kapital
3.1 Fondens startkapital udgør 300.000 kr.
3.2 Kapitalen er tilvejebragt ved overførsel af indsamlede midler fra Foreningen til Fremme af
Biodiversitet, hvis midler er erhvervet gennem bidrag fra almennyttige fonde, borgere og
virksomheder i lokalområdet.
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§4 Indtægter
4.1 Fondens indtægter består af, hvad der måtte tilfalde fonden ved at udleje fondens arealer eller
som arv, donation eller andre støttemidler.
§5 Formueforvaltning
5.1 Fondens formue forvaltes af fondsbestyrelsen i overensstemmelse med fondens vedtægter og
under iagttagelse af bestemmelserne i fondslovgivningen.
5.2 Der tilkommer ikke eventuelle særlige rettigheder eller fordele til stiftere eller andre.
§6 Gældsforpligtelser – lån
6.1 Fonden kan kun pådrage sig gældsforpligtelser, såfremt dette kan tiltrædes af en enig
bestyrelse og sker til opnåelse af fondens formål. Til sikkerhed for sådanne gældsforpligtelser kan
gives pant i de af fonden tilhørende aktiver.
§7 Bestyrelsen
7.1 Fonden ledes af en bestyrelse på mindst fem og højest ni medlemmer. Foreningen til Fremme
af Biodiversitet udpeger blandt sin bestyrelse og sine medlemmer tre personer til
fondsbestyrelsen, og Skanderborg Kommune udpeger et bestyrelsesmedlem. Hvis fonden
erhverver jord i andre kommuner, skal disse kommuner tilbydes en plads i bestyrelsen. Alle disse
bestyrelsesmedlemmer udpeges for to år – dog skal ca. halvdelen i første år udpeges for et år.
Bestyrelsen kan derudover tilbyde andre personer at sidde i bestyrelsen for et år ad gangen. Det
kan være personer fra lokale foreninger eller personer, der besidder en særlig faglighed, som
bestyrelsen skønner vil være relevant for bestyrelsesarbejdet.
7.2 Fondens første bestyrelse består af:
NN, udpeget af Foreningen til Fremme af Biodiversitet
NN, udpeget af Foreningen til Fremme af Biodiversitet
NN, udpeget af Foreningen til Fremme af Biodiversitet
NN, Skanderborg Kommune
7.3 Bestyrelsen er selvsupplerende. Når et medlem ønsker at udtræde, vælger den øvrige
fondsbestyrelse et nyt medlem i den udtrædendes sted. Derfor udpeges der ikke suppleanter.
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7.4 Bestyrelsen vælger en formand af sin midte.
7.5 Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden, et bestyrelsesmedlem eller fondsmyndighederne
ønsker det. Møde til godkendelse af fondens årsregnskab for det forrige regnskabsår skal afholdes
inden udløbet af januar måned det efterfølgende år.
7.6 Vedtagelser træffes, hvor ikke andet er bestemt, ved stemmeflerhed. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende.
7.7 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst ½ af dens medlemmer er til stede og alle
medlemmer er indkaldt med passende varsel. Fremmøde kan ske ved skriftlig fuldmagt. I tilfælde
af lovligt forfald skal det udeblevne bestyrelsesmedlems stemme tælles med, såfremt det
udeblevne medlem ønsker det.
7.8 Bestyrelsen varetager fondens drift og sørger for afholdes af de dermed forbundne
omkostninger.
7.9 Bestyrelsesmedlemmernes arbejde aflønnes som udgangspunkt ikke. Denne regel kan afviges,
hvis fondens aktiver og indtægter står i et rimeligt omfang hertil.
7.10 Det påhviler bestyrelsen at føre protokol. I denne protokol indføres fondens fundats,
forretningsorden, det årlige regnskab for fonden, oplysninger om alle anvendelser af fondens
midler samt i øvrigt meddelelser, der måtte være af interesse for fonden.
§8 Budget, regnskab og revision
8.1 Fondens regnskabsår er kalenderåret.
8.2 Det første regnskabsår løber fra fondens stiftelse til 31/12 2021.
8.3 Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen udvalgt statsautoriseret eller registreret
revisor.
8.4 Årsregnskabet skal opgøres således som god forretningsskik tilsiger og i overensstemmelse
med den til enhver tid gældende fondslovgivning. Af årsregnskabet skal fremgå, hvordan der er
disponeret i overensstemmelse med nærværende fundats.
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§9 Tegningsregel
9.1 Fonden forpligtes ved underskrift af formanden sammen med et andet bestyrelsesmedlem
eller mindst 3 medlemmer af bestyrelsen.
§10 Ændring af vedtægten
10.1 Fondens vedtægt kan – under forudsætning af myndighedernes efterfølgende godkendelse –
ændres, såfremt et flertal af bestyrelsen træffer beslutning herom.
10.2 Ved ændringer af vedtægten har bestyrelsen pligt til at påse, at vedtæften i sin ændrede form
opfylder de til enhver tid gældende lovregler, samt at informere de relevante myndigheder.
§11 Opløsning og fusion
11.1 Fondens opløsning eller fusion med en anden fond kan kun ske med fondsmyndighedernes
samtykke og efter enstemmig beslutning af fondens bestyrelse.
11.2 Såfremt fonden opløses, skal den på opløsningstidspunktet værende formue fordeles i
overensstemmelse med fondens formål. Bestyrelsen skal drage omsorg for, at midlerne
ingensinde tilbageføres til stifterne eller andre bidragsydere, samlevere, ægtefæller og børn.
11.3 Såfremt fonden opløses, tilbydes Skanderborg Kommune at overtage fondens
jordbesiddelser. Ejer fonden arealer i andre kommuner tilbydes de pågældende kommuner at
overtage jordbesiddelserne.
________________________________________________________________________________
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Stiftelsesdokument
Således er Naturfond Mossø etableret på det stiftende møde xx.xx.xx af følgende myndige og
fysiske personer, som ikke er under rekonstruktionsbehandling eller konkurs:

