Vedtægter
for
Danmarks Naturfond
§ 1.
Navn og hjemsted:
Fondens navn er Danmarks Naturfond.
Fondens stiftere er Danmarks Naturfredningsforening. Fondens virkeområde er i Danmarks.
Fondens hjemsted er Langeland Kommune.

§ 2.
Formål:
Fondens formål er i kraft af de økonomiske midler, der tilflyder fonden, at bevare landskabelige og
kulturhistoriske værdier, at beskytte dyre- og planteliv og at sikre rekreative områder for
befolkningen ved erhvervelse og drift af fast ejendom, samt at yde støtte til fredningsformål.

§ 3.
Kapitalforhold:
Grundkapitalen består af kr. 14.200.000, hvoraf kr. 5.000.000 er indskudt kontant ved overførsel af
reserver, kr. 9.200.000, er indskudt kontant.
Fondsmidler, som er tilgået og tilgår fonden som gave eller arv på betingelse af, at disse skal ejes og
administreres af fonden, må kun med justitsministeriets og fondsmyndighedernes samtykke
afhændes.
Det bemærkes, at fonden ejer og driver godset Skovsgaard Hovedgaard med tilhørende skove,
hvilken ejendom er tilgået fonden som gave fra godsejer Ellen Fuglede ifølge testamentarisk
bestemmelse, og at ”Konsul N. J. Haustrup og fru Anne Haustrups fond til fordel for det
naturbevarende arbejde” ifølge fondsmyndighedens beslutning af 28. juli 1989 er tilladt inddraget
under Danmarks Naturfond.

§ 4.
Uddeling:
Overskud anvendes helt eller delvist til uddeling, henlæggelser eller overførsel til næste år i
overensstemmelse med de i § 2 angivne formål.

§ 5.
Ledelse:
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Fondens ledelse udøves af en bestyrelse på 7 medlemmer, der er ulønnede.
Bestyrelsesformanden er den til enhver tid valgte præsident for Danmarks Naturfredningsforening.
Følgende udpeger hvert et medlem til bestyrelsen:
Aalborg universitet. (AAU)
Friluftsrådet.
Økologisk Landsforening.
Danmarks Naturfredningsforenings forretningsudvalg udpeger 2 medlemmer til bestyrelsen, og
Danmarks Naturfredningsforenings repræsentantskab udpeger 1 medlem.
Udpegningen sker for en 3-årig periode, Genudpegning kan finde sted.
Meddelelse om bestyrelsens sammensætning gives fondsmyndigheder.
Bestyrelsen vælger af sin midte to medlemmer, der sammen med formanden udgør
forretningsudvalget.
Forretningsudvalget kan antage den nødvendige lønnede medhjælp.
Møder i bestyrelsen indkaldes med 1 måneds varsel med angivelse af dagsorden.
Der afholdes mindst 2 årlige møder i bestyrelsen. Møder i forretningsudvalget afholdes efter behov.

§ 6.
Tegningsregler:
Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller formanden sammen med et bestyrelsesmedlem.

§ 7.
Beslutningsdygtighed:
Fondens bestyrelse er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer af bestyrelsen er til stede.
Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formanden stemme udslagsgivende.
Til erhvervelse og afhændelse af fast ejendom kræves det dog, at mindst 5 medlemmer af
bestyrelsen er til stede og stemmer for erhvervelsen eller afhændelsen.

§ 8.
Regnskab og revision:
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Fonden foranlediger udarbejdet årsregnskab i overensstemmelse med fondlovgivningens regler
herom (p.t. kapitel 6 i lov om erhvervsdrivende fonde).
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Fondens årsregnskab revideres af en af fondsbestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret
revisor.
Regnskabet er offentligt tilgængeligt og indsendes hvert år inden den 1. juli til erhvervs- og
selskabsstyrelsen, jf. erhvervsfondsloven § 53 stk. 4.

§ 9.
Ændring af vedtægter:
Forslag til ændring af vedtægter kan stilles af ethvert medlem af bestyrelsen. For at et
ændringsforslag er vedtaget, kræver det, at mindst 5 medlemmer af bestyrelsen stemmer for
forslaget. Ændringsforslaget skal godkendes af justitsministeriet, Skov- og Naturstyrelsen samt
fondsmyndigheden.

§ 10.
Ophævelse:
Fondens ophævelse kan kun ske, såfremt alle bestyrelsens medlemmer er enige herom.
Bestyrelsen fremsætter herefter forslag til ophævelsen indeholdende forslag til, hvorledes fondens
kapital i tilfælde heraf skal anvendes efter forudgående samråd med Danmarks
Naturfredningsforening.
Forslag til ophævelse skal godkendes af Justitsministeriet, Skov- og Naturstyrelsen samt
fondsmyndigheden og i øvrigt være i overensstemmelse med den til enhver tid gældende
fondslovgivning, for tiden lov om erhvervsdrivende fonde § 48.
Fondens kapital skal i tilfælde af ophævelse, så vidt det er muligt, anvendes til opfyldelse af
fondens formål, jfr. § 2, ved uddeling til tilsvarende institutioner, der også har et almenvelgørende
eller på anden måde almennyttigt formål.
Ophævelse kan under samme betingelser ske ved sammenlægning med en anden fond.
Således ændret den 11. oktober 2006.
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