SØGÅRD-FONDEN
c/o Brancheudvalget for Frø
Axeltorv 3
1609 København V
tlf. nr. 33 39 42 86
fax nr. 33 39 41 51
e-mail: seedcouncil@seedcouncil.dk

VEDTÆGTER
FOR
SØGÅRD-FONDEN

Oprettet den 20. august 1995.
Ændret den 25. juni 1996.
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§ 1.
Fondens navn er Søgård-Fonden.
Fonden er stiftet af Kirsten og Sigurd Andersen, Søgård, Ll. Vasby, Kallerupvej 57,
2640 Hedehusene.
Fondens hjemsted er sekretariatets hjemstedskommune.

§ 2.
Det skal være fondens formål at støtte eller yde bidrag til:
1. Folkekirkens Nødhjælp.
2. Forsøg med frøavl af græsser eller kløver.
3. Offentliggørelse af sådanne forsøg og resultaterne heraf.
4. Rejseomkostninger og gebyrer til kurser og kongresser omhandlende planteavlsforsøg med græsser og kløver.
5. Andre aktiviteter indenfor området af forsøg med og forskning
af græsser og kløver.

§ 3.
Fondens formue bestod ved stiftelsen af følgende obligationer:
Nom. 48.000 kr. 2 ½% Forenede Kreditforening 46/2020.
Nom. 289.000 kr. 6% Dansk Landbrugs Realkreditfond R 2011.
Nom. 98.000 kr. 7%
do.
R 1997
Nom. 46.000 kr. 9%
do.
R 2003
Nom. 782.000 kr. 10%
do.
R 43 SA
Nom. 66.000 kr. 11%
do.
R 2005
Nom. 254.000 kr. 8% Byggeriets Realkreditfond
46/2006
alle rentebærende fra stiftelsesdatoen for nærværende fond.
Herudover modtog fonden som gave en yderligere obligationsmasse nom. ca.
550.000 kr. fra stifterne i fondens første år.

§ 4.
Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder i forbindelse med stiftelsen
af fonden.
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§ 5.
Fonden ledes af den bestyrelse på tre medlemmer.
Ved fondens stiftelse bestod bestyrelsen af følgende personer.
1. Lic. agro. Per Steen, Aastrupvej 50, Vejringe, 4850 Stubbekøbing. INSTITUTION:
Statens Planteavlsforsøgs Afdeling for Korn-, Frø- og Industriafgrøder, Ledreborg
Alle 100, 4000 Roskilde.
2. Agronom, forsøgsleder, Anton Nordestgaard, Agertoften 23, Osted, 4000
Roskilde.
3. Landskonsulent Svend Fuglsang, Præsthøjvej 178, Torrild, 8300 Odder.
INSTITUTION: Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl,
Udkærsvej 15, Skejby, 8200 Århus N.
Denne bestyrelse var fondens ledelse i fondens første 3 år.
Derefter udpeger de nedenfor nævnte hver eet medlem:
Danmarks JordbrugsForskning, Flakkebjerg.
Landbrugets Rådgivningscenter, Landskontoret for Planteavl.
Danske Frøavlere.
for en ny 3-årig periode, og så fremdeles.
Genvalg til bestyrelsen skal være tilladt.
Bestyrelsen udpeger selv eet af sine medlemmer til formand.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
Såfremt et medlem af bestyrelsen skulle udtræde i funktionsperioden supplerer bestyrelsen sig selv i den resterende periode.
I perioden indtil udgangen af 1997 er stifterne berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden stemmeret.

§ 6.
Fondens regnskabsår går fra 1. april til 31. marts. Første regnskabsår går fra stiftelsen til 31. marts. Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
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§ 7.
Fra stiftelsen til 31. marts 2005 reinvesteres alle udtrukne beløb, så den indskudte
kapitals værdi opretholdes i disse 10 år. Såfremt der fra fondsgiverne tilføres yderligere ca. 400.000 kr. inden udløbet af kalenderåret 1997, indgår dette beløb i fondens grundkapital og behandles som denne med hensyn til udtrækning og reinvestering.
I den følgende periode, fra. 1. april 2005 til 31. marts 2014, kan der af de udtrukne
beløb årligt uddeles et beløb svarende til indtil 2,5% af grundkapitalens nominelle
værdi pr. 31. december 1997. De følgende år kan der hvert år uddeles i alt 100.000
kr. af den bundne kapital uanset udtrækkets størrelse.
Bestyrelsen træffer afgørelse om tidspunktet for udlodning af renteindtægter.

§ 8.
Af de midler, der er til disposition, ydes 20% af renteafkastet over 50.000 kr. til Folkekirkens Nødhjælp, mens de øvrige beløb gives til de øvrige formål, og normalt alene
som etårige beløb.

§ 9.
Efter bestyrelsens valg kan udlodning finde sted efter ansøgning. Annoncering herom skal i så fald ske i faglige tidsskrifter, der behandler frøavlsemner.

§ 10.
Når fondens kapitalgrundlag alene udgør værdier svarende til 100.000 kr. eller
mindre, skal bestyrelsen søge fonden ophævet indenfor en 2-årig periode.

§ 11.
En enig bestyrelse skal være berettiget til at ændre i nærværende vedtægter. Dette
skal dog kun kunne ske med stifternes accept, såfremt de måtte være i live.

