Tall Ship Aalborg Fonden
Vedtægt for
TALL SHIP AALBORG FONDEN
Udarbejdet i henhold til Fondsloven (lov nr. 698 af 11. august 1992 med seneste ændring ved lov
nr. 166 af 24. marts 1999) som denne finder anvendelse i forbindelse med ikke-erhvervsdrivende
fonde herunder fonde, legater, stiftelser og andre selvlejende institutioner (fonde)

§ 1 – Navn
Fondens navn er ”Tall Ship Aalborg Fonden”. Fonden er stiftet af FDF Aalborg søkreds.

§ 2 – Hjemstad
Fondens hjemstad er Aalborg Kommune. Dens nuværende administratoradresse er søndergade 12,
III, 9000 Aalborg.

§ 3- Formål
Fonden har som formål
• At forestå restaureringen og den fortsatte vedligeholdelse af skonnerten ’Loa’ på en sådan
måde, at der er en høj grad af tilgængelighed til og sikres et bredt folkeligt engagement i
projektets samlede forlød,
• At genskabe et originalt tremastet danskbygget sejlskib, der vil kunne
• give den brede befolkning en enestående mulighed for at stifte nærmere bekendtskab med de
righoldige oplevelser i forbindelse med sejlads på Limfjorden og i de omgivende farvande,
• fungere som sejlende lejerskole,
• medvirke til at knytte kontakt på tværs af nationale og andre grænser,
• tjene som hjemhavnen Aalborgs og Nordjyllands sejlende ambassade i ind- og udland,
• gennem driften af ’Loa’ at støtte arrangementer og aktiviteter med relation til det maritime
miljø,
• at fungere som øvelsesskib for sail training i henhold til den internationale tradition for
dette.

§ 4 – Aktiver
Fondens kapital udgør ved stiftelsen 275.000 kr., der benævnes bunden kapital. Denne bundne
kapital består af
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•

•

den tremastede skonnert ’Loa’ (OUTY – længde 26,2 m, bredde 6,3 m, dybgang 2,7 m,
tonnage 106 BRT), der er bygget i træ på skibsbygmester Sophus A. Webers Værft,
Gammel Hestehauge ved Svendborg i 1922.
en donation fra Dronning Margrethe og Prins Henriks Fond, lydende på 25.000 kr.

Skibet er af FDF Aalborg Søkreds overdraget fonden mod udstedelse af et skibspantebrev.
Summen af fondens aktiver er under løbende opbygning. Indsamlede midler investeres i
istandsættelse og vedligeholdelse af skibet og indgår således i fondens bundne kapital.

§ 5 – Rettigheder
Efter endt restaurering vil ’Loa’ i hovedsagen blive benyttet i en sæson svarende til den, der gælder
for lignende fartøjer – det vil sige fra ultimo april til ultimo oktokber.
I henhold til § 3 er ét af fartøjets formål at give ungdommen mulighed for at deltage i nationale og
internationale sejlarrangementer. Da relevante sejladser primært finder sted i juli og august, vil
disse to måneder være reserveret dette formål.
Der er tillagt stifteren en særlig rettighed i form af et rente- og afdragsfrit skibspantebrev på
250.000 kr. Denne stifteren tillagte rettighed omfatter, såfremt fonden måtte blive opløst, alene en
forkøbsret til markedsværdi.
Der er ud over dette ikke tillagt stifteren eller andre nogen form for særlige rettigheder.

§ 6 – Bestyrelse
Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der udpeges således:
• to af FDF Søkreds,
• To af skibets hjemhavn, Aalborg Kommune,
• Ét af en maritim uddannelsesinstitution eller organisation engageret i uddannelses- og
udviklingsaktiviteter inden for det maritime område.
Fondsbestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsen modtager intet arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, men fonden betaler
medlemmernes dokumenter nødvendige omkostninger ved udøvelsen af hvervet.
Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, dog mindst én gang
årligt. Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre medlemmer er til stede.
Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal.
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres referat, der underskrives af samtlige medlemmer.
Bestyrelsen skal sørge for, at referatet opbevares forsvarligt.
Efter end restaurering har bestyrelsen overordnet ansvar for skibets drift.
Bestyrelsen kan uddelegere det praktiske driftsarbejde.
Bestyrelsen må kun med Fondsmyndighedens samtykke foretage eller medvirke til ekstraordinære
dispositioner, som kan medføre risiko, for at vedtægten ikke kan overholdes.
Danish Sail Training Association har ret til blandt Tall Ship Aalborg Fondens frivillige
medarbejdere at udpege en person, der deltager som observatør med taleret, men uden stemmeret,
ved Tall Ship Aalborg Fondens bestyrelsesmøder.

§ 7 – Årsregnskab
Fondens bestyrelse skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med god
regnskabsskik. Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen skal sørge for, at fondens regnskab undergives revision, og at der til enhver tid er
udpeget en eller flere revisorer.
Har fonden en egenkapital på 3 mio. kr. eller derover, skal mindst en af revisorerne være
statsautoriseret eller registreret revisor.

§ 8 – Overskud
Med fradrag af henlæggelser påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til de formål, der er
fastsat i vedtægten. Anvendelsen kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af betydning for
opfyldelsen af fondens formål.
Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelers af årets overskud til konsolidering af fondens
formue.

§ 9 – Ændringer
Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt.
Dette skal dog ske under varetagelse af reglerne i Fondsloven, herunder tilladelse fra
Fondsmyndigheden, der udøves af juristministeren.
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§ 10 – Opløsning
Til fondens opløsning kræves enstemmig beslutning i bestyrelsen. Ved opløsning skal fondens
midler anvendes i overensstemmelse med formålsparagraffen.
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