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Vedtægter for 

Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav 

Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider. 

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Fonden er sammenlagt af følgende to fonde: 

 Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav 

Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse. 

 Fonden Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til fordel for kronisk syge og invalider. 

 

Førstnævnte fond blev stiftet i henholdsvis 1948 (af Rødovre Sogneråd til minde om Danmarks befrielse) og 1982 

(efter modtagelse af arv fra boet efter Yrsa Jensen) og derefter sammenlagt i 2006. Sidstnævnte fond blev stiftet i 

1982 (efter modtagelse af arv fra boet efter Yrsa Jensen). 

 

Navn 

 

Fondens navn er ”Fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og  

Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menneskers uddannelse samt kronisk syge og invalider”. 

 

Hjemsted 

 

Fondens hjemsted er Rødovre Kommune. 

 

Formål 

 

Fondens formål er: 

 At yde økonomisk støtte til velbegavede, flittige og ubemidlede unge, der søger uddannelse på gymnasier, 

seminarier eller andre offentlige læreanstalter og hvis forældre eller værger har bopæl i Rødovre Kommu-

ne. 

 At yde økonomisk støtte til i Rødovre Kommune bosatte unge menneskers uddannelse. 

 At yde økonomisk støtte til kronisk syge og invalider bosat i Rødovre Kommune. 

 

Bestyrelsen 

 

Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer. Medlemmerne udpeges af Rødovre Kommunalbestyrelse og vælges 

for kommunalbestyrelsens funktionsperiode. Borgmesteren er formand for fondsbestyrelsen. 

 

Årsregnskab og revision 

 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår går fra tiden 01.01.2013 til 31.12.2013. 

 

Fondens bestyrelse udpeger revisor. 
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Fondens kapital 

 

Fondens samlede kapital udgør pr. 31.12.2012 i alt 1.462.203,80 kr.  

 

Kapitalen fremkommer efter sammenlægning af fondskapital fra minde- og uddannelseslegatet på 1.035.478,75 kr. 

og sygelegatet på 426.725,05 kr.  

 

Kapitalen fra de to sammenlagte fonde (minde- og uddannelseslegatet) udgjorde på sammenlægningstidspunktet 

henholdsvis 767.000 kr. og 243.000 kr., i alt 1.010.000 kr. 

 

Fondskapitalen administreres og anvendes i henhold til gældende fondslovgivning. 

 

Anvendelse af overskud 

 

Indtægterne af fondskapitalen uddeles hvert år til personer som opfylder fondens formålsbestemmelser således, 

at: 

 70 % af midlerne uddeles i overensstemmelse med formålet for Fonden Rødovre Kommunes mindelegat 

for Danmarks befrielse den 5. maj 1945 og Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge menne-

skers uddannelse. Herunder bibeholdes fordelingsnøglen, som blev fastsat ved sammenlægningen i 2006: 

 

 76% uddeles i forhold til formålet for fonden Borgmester Gustav Jensen og hustrus legat til unge 

menneskers uddannelse (Legatet uddeles til velbegavede, flittige og ubemidlede unge, der søger 

uddannelse på gymnasier, seminarer eller andre offentlige læreanstalter, hvis forældre eller værger 

har bopæl i Rødovre Kommune, uanset hvilken kommune undervisningen foregår i). 

 

 24% uddeles i forhold til formålet for fonden Rødovre Kommunes mindelegat for Danmarks be-

frielse den 5. maj 1945 (Legatportioner uddeles med henblik på at yde økonomisk støtte til i 

Rødovre kommune bosatte unge menneskers uddannelse). 

 

 30 % af midlerne uddeles i overensstemmelse med formålet for Fonden Borgmester Gustav Jensen og hu-

strus legat til fordel for kronisk syge og invalider (Legatportioner uddeles med henblik på at yde økono-

misk støtte til kronisk syge og invalider bosat i Rødovre Kommune) 

 

I tilfælde af fondens opløsning, skal fondens kapital fordeles efter samme fordelingsnøgle og i henhold til samme 

formål som anført ovenfor. 

 

 

 

 

 

Rødovre, den 27. juni 2013 

 

 

Fondsbestyrelsen: 

 

 

 

 

 

 

 

Erik Nielsen 

Borgmester 

Formand for Fondsbestyrelsen 

 Ruth Mørch 

Bestyrelsesmedlem 

 Ulla Spangtoft 

Bestyrelsesmedlem 
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