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FUNDATS
for
Generalkonsulinde Anna Hedorf og
Generalkonsul Frode Hedorfs Fond
____________________________
§ 1.
Fondens navn er ”Generalkonsulinde Anna Hedorf og Generalkonsul
Frode Hedorfs Fond”. Fondens hjemsted er Frederiksberg Kommune.
Fonden er oprettet i medfør af generalkonsul Frode Hedorfs testamente af
20. september 1960 med kodicil af 23. juni 1961.
§ 2.
Fondens formål er at virke til fremme af handel og transportvæsen ved at
yde støtte til unge, som ønsker videre uddannelse inden for sådan virksomhed. Fonden kan herudover yde legatportioner til uddannelse på Copenhagen Business School eller Niels Brock, på tilsvarende skoler i provinsen eller i udlandet af mindst tre måneders varighed samt til gennemførelse af specielle forsknings- eller analyseopgaver.
Støtte til sådanne formål uddeles normalt efter ansøgning, men kan efter
omstændighederne uddeles uden ansøgning.
Legatportionernes størrelse fastsættes af legatbestyrelsen efter dennes
skøn i hvert enkelt tilfælde.
De i Hedorf A/S, DHL Express (Denmark) A/S og tilsluttede selskaber ansatte personer kan også komme i betragtning som ansøgere.
§ 3.
Fondens kapital består af den formue, der ved afslutning af generalkonsul
Frode Hedorfs dødsbo er udlagt Fonden i arv.
Fondens grundkapital er kr. 900.000, der ikke må angribes.
Grundkapitalen er indbetalt ved overførsel fra reserver.
§ 4.
Fonden skal, så længe det er økonomisk forsvarligt, bevare aktierne i
Hedorf A/S, således at overskuddet af dette selskab kommer til at danne
grundlaget for Fondens virksomhed.
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§ 5.
Fondens legatmidler uddeles hvert år den 15. januar og den 1. juli. Bestyrelsen kan efter sit skøn uddele hele det til rådighed værende overskud
eller henlægge en del af overskuddet til uddeling det eller de følgende år.
Den kan også efter sit skøn lægge en mindre del af overskuddet til konsolidering af Fonden.
§ 6.
Fondens bestyrelse skal bestå af tre personer, hvoraf mindst én skal have
særlig tilknytning til uddannelse inden for handel, og mindst én skal have
indsigt i handels- og finansforhold. Ét medlem udpeges af Dansk Erhverv,
ét medlem udpeges af Danish Society for Education and Business (DSEB,
tidligere FUHU), medens disse to medlemmer herefter udpeger det tredje
medlem til bestyrelsen.
Fondens bestyrelsesmedlemmers funktionstid er fire år. Genvalg kan finde sted.
Bestyrelsesmedlemmer fratræder med udgangen af det år, i hvilket de
fylder 75.
Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør.
§ 7.
Fondens aktier skal lyde på Fondens navn og noteres som tilhørende
denne.
§ 8.
De understøttelser, Fonden udbetaler, skal ikke kunne overdrages, pantsættes eller gøres til genstand for retsforfølgning.
§ 9.
Der kan tillægges fondsbestyrelsens medlemmer et honorar.
§ 10.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Der skal årligt afholdes et bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvor der
skal træffes beslutning om godkendelse af Fondens årsrapport samt anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport.
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Fondens årsregnskab revideres af en statsautoriseret revisor, som udpeges af Fondens bestyrelse på årsmødet for et år ad gangen.
Årsregnskabsmødet skal afholdes inden udgangen af næste års maj måned.
§ 11.
Såfremt Fonden skulle ophøre med at bestå, skal eventuelle overskydende midler anvendes i overensstemmelse med Fondens nuværende formål
ved at yde støtte til unge, der ønsker videre uddannelse inden for handel
og transportvæsen. Ved eventuel likvidation af Fonden skal tilstedeværende beholdninger søges overført til en forening eller institution, som vil
være villig til at forvalte midlerne i nævnte øjemed.
Beslutning om ændring af fundatsen eller om ophævelse af Fonden kan
kun træffes efter enstemmig indstilling af Fondens bestyrelse og med
Fondsmyndighedens godkendelse.
§ 12.
På nuværende fundats er der i dens oprindelige form givet kongelig konfirmation den 30. november 1963. Ændringer er godkendt den 27. april
1984 af Undervisningsministeriet, og nye ændringer er enstemmigt vedtaget af fondsbestyrelsen den 12. januar 1987, den 16. maj 1988, den 11.
december 1990, den 10. december 1991, den 4. juni 1992, den 27. november 1998, den 11. august 2009 og den 11. juni 2015.
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