Dansk Forening for Rosport

Statutter for fonds

Revideret april 2002

§ 1 – Fonden til Rosportens Fremme
Fonden er dannet ved sammenslutning af fonds, der hidtil har været bestyret af Dansk
Forening for Rosports hovedbestyrelse, nemlig Jubilæumsfonden, Outriggerfonden og
Fonden af 7. marts. Endvidere er fondens midler i 1988 forøget med arven, testamenteret
DFfR, af enken efter foreningens tidligere formand, Vagn Jensen.
§2
Fondens kapital pr. 1. januar 1989 omfatter:
Fondens egenkapital pr. 31. december 1988 ifølge
årsregnskabet
Arv ifølge opgørelse
Fondskapital i alt pr. 1. januar 1989

kr.
755.992,00
1.802.757,00
2.558.749,00

og omfatter:
a. en grundkapital samt
b. en disponibel kapital
§3
Fondens grundkapital andrager 1.971.265 kr.
Grundkapitalen kan forøges gennem frivillige bidrag eller på anden måde efter
hovedbestyrelsens beslutning.
Fondens obligationsbeholdning skal være anbragt efter de til enhver tid gældende af
Justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse af umyndiges midler.
§4
Fondens disponible kapital kan efter hovedbestyrelsens nærmere beslutning anvendes til
særlige formål, herunder:
Udlån til klubber under DFfR til indkøb af både med årer, redningsudstyr, trailer samt
andet rorelevant udstyr.
Udviklingsformål og specielle arrangementer.
Disponibel kapital kan anvendes til likviditetsreserve og udligningsformål.
Den disponible kapital kan forøges gennem frivillige bidrag, der ikke skal være
grundkapital, tilskrivning af ikke-anvendte renter, kursgevinster, samt oplæg af midler fra
DFfR efter generalforsamlingens godkendelse.
En eventuel obligationsbeholdning, der ikke er grundkapital, skal være anbragt som anført
i § 3.
Til enkelt dispositioner over kr. 100.000 kræves generalforsamlingens godkendelse.
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§5
De enkelte udlån til klubber efter § 4 må ikke overstige ¾ af indkøbsprisen for båden
(bådene) med årer, og klubben skal dokumentere, at den selv har den resterende ¼ til
rådighed til formålet.
For hvert enkelt lån udsteder klubben gældsbevis til fonden.
Lånene forrentes med en rentesats, der fastsættes af DFfRs hovedbestyrelse og skal
være tilbagebetalt i løbet af højst 4 år med mindst 1/8 halvårligt.
Ansøgning om bådlån kan indgives når som helst til fondens bestyrelse.
§6
Renterne af fondens kapital anvendes helt eller delvis til:
a.
b.
c.

Støtte til kvalificerede holds deltagelse i udenlandske kaproninger, og
Støtte til foranstaltninger, der kan tjene til fornyelse og til fremme af dansk rosport.
Støtte til træneruddannelse på højt niveau.

Anmodning om støtte i henhold til foranstående bestemmelse indgives til fondens
bestyrelse inden 1. april for det kommende år. Hovedbestyrelsen kan imødekomme
senere indkomne ansøgninger, såfremt der er midler til rådighed.
Støtte til det under a) nævnte formål ydes efter indstilling fra kaproningsudvalget.
§7
Fonden bestyres af DFfRs hovedbestyrelse. Bestyrelsen fatter sine beslutninger ved
simpelt stemmeflertal. Når stemmerne i givet fald står lige, gør formandens stemme
udslaget.
§8
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Bestyrelsen aflægger hvert år et regnskab for
fonden i overensstemmelse med god regnskabsskik og lovgivningens regler. Fondens
regnskab revideres af en af bestyrelsen, i overensstemmelse med lovgivningens regler,
udpeget revisor og fremlægges for foreningens generalforsamling til godkendelse.
§9
I retshandler tegnes DFfR af formanden og næstformanden med ansvar for økonomi. I
tilfælde af forfald indtræder én af de andre næstformænd.

§ 10
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Ændringer i disse statutter kan kun foretages af DFfRs generalforsamling efter de samme
regler som for lovændringer.

Fonden af 7. marts
Efter en beslutning på generalforsamlingen i 1989, er denne fond sammenlagt med
Fonden til Rosportens Fremme.
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