
Fundats for ”Fonden Gamle Sønderho” 
 

Fonden gamle Sønderho er stiftet i 1928 af en kreds af personer med det formål 
primært at bevare Sønderho Mølle, men også det gamle Sønderho i øvrigt. 

Fondens første love er vedtaget den 18. juli 1928, og der er senere vedtaget 
tillæg den 11. juli 1931, 12. juli 1933, 11. juli 1943 og 25. juli 1970. Endelig er 
lovene ændret den 19. september 1970, den 20. juli 2001, den 20. juli 2008 samt 
den 19. juli 2014.  

Formålet med denne nye fundats er at tilpasse fondens love til de nye forhold og 
krav, som specielt fondslovgivningen opstiller.  
 

§ 1 Fondens navn er ”Fonden Gamle Sønderho”. 
 

§ 2 Fondens hjemsted er Sønderho, Fanø Kommune. 
 

§ 3 Fondens formål er at værne om Fanøs kultur og miljø, specielt Sønderho. 
Formålet søges opnået bl.a. ved følgende: 
at eje og drive museer, som f.eks. Hannes Hus, Møllen, Sprøjtehuset, 
Redningsstationen samt Fanø Flisesamling 
at eje og drive bevaringsværdige monumenter, fast ejendom, landskaber, miljøer, 
løsøre og skibe, samt ved 
at opsamle, registrere og formidle viden og metoder, materialer og menneskelige 
udtryksformer, der har betydning for opnåelse af fondens formål. 
 

§ 4 Fondens virksomhed finansieres ved frivillige bidrag og indbetaling af gaver 
samt tilskud fra forskellige personer, organisationer, fonde, foreninger, stat og 
kommune m.m. 
Endvidere afholder fonden hvert år om sommeren en Sønderhodag og kan 
foranstalte andre forskellige festligheder. 
 

§ 5 Fonden ledes af en bestyrelse bestående af højst 9 medlemmer, der udpeges 
for 2 år ad gangen samt 2 suppleanter. Genudpegning kan finde sted. 

Bestyrelsen bekræfter på sit konstituerende møde udpegningen af Foreningen 
Gamle Sønderhos bestyrelse som bestyrelse for Fonden Gamle Sønderho. 

Bestyrelsen konstituerer sig efter hvert valg med en formand, en næstformand, en 
kasserer samt en sekretær og fordeler i øvrigt opgaver imellem sig. 

Fonden tegnes af formand, næstformand og et bestyrelsesmedlem. 

Bestyrelsesmøde afholdes så ofte som formanden eller et bestyrelsesmedlem 
finder det fornødent og indkaldes af formanden med mindst 8 dages varsel med 
angivelse af dagsorden. 

Formanden leder bestyrelsens møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 
mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved 



stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der 
optages referat af bestyrelsens møder og referatet godkendes på det efterfølgende 
bestyrelsesmøde. 
 

§ 6 Fonden er ikke-erhvervsdrivende. 
 

§ 7 Fondens regnskabsår er kalenderåret. 
Forud for regnskabsårets begyndelse udarbejdes et budget for fondens forventede 
aktiviteter. Budgettet behandles på et bestyrelsesmøde inden udgangen af oktober 
måned. 
Til at revidere fondens regnskaber vælger bestyrelsen en revisor i henhold 
fondslovgivningens bestemmelser om revision. Det reviderede regnskab skal 
foreligge til bestyrelsens godkendelse senest udgangen af 6 måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 
 

§ 8 Fondens fundats kan ændres af bestyrelsen, når mindst 2/3 af 
bestyrelsesmedlemmerne stemmer herfor, dog under respekt af bestemmelserne i 
lov om ikke-erhvervsdrivende fonde vedrørende godkendelse af fundatsændringer. 
Ændringer i fundatsen kan først ske efter at forslag herom er vedtaget af 
støtteforeningen på det i § 5 omhandlede møde i Foreningen Gamle Sønderhos 
vedtægter 
 

§ 9 Vedtagelse om opløsning af fonden og forslag til anvendelse af fondens midler 
skal ske efter reglerne i § 8 i Foreningen Gamle Sønderhos vedtægter. 
I tilfælde af opløsning af fonden skal bestyrelsen træffe beslutning om fondens 
nettoformue skal overgå til en anden institution med samme eller tilsvarende 
almennyttige formål, således at aktiverne anvendes til opfyldelse af fondens 
formål. 
 

Således vedtaget på Foreningen Gamle Sønderhos generalforsamling den 19. juli 
2014. 


