
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fundats for  
Astrid og H.K. Olsens Fond 



§ 1 

 

Navn og hjemsted 

Fondens navn er Astrid og H.K. Olsens Fond, oprettet i henhold til testamente fra afdøde 

ægtefæller, landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og Astrid Mathilde Olsen, begge Odense. 

 

Landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen virkede i Odense som planteavlskonsulent for De 

Samvirkende Landboforeninger i Fyns Stift. 

 

Fonden har hjemsted Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N. 

 

 

§ 2 

 

Formål 

Fondens formål er i overensstemmelse med de i nærværende fundats indeholdte forskrifter at yde 

støtte – efter legatbestyrelsens frie valg til enhver tid – til fremme af de formål, bestyrelsen finder 

passende, såsom bidrag til studierejser, kursusophold og andre uddannelsesformål samt en 

éngangsstøtte (ikke løbende understøttelse) til konsulenter, der er medlemmer af følgende 

 

Planteavlskonsulenternes Forening 

Økonomikonsulenternes Forening 

Foreningen af Danske Kvægbrugskonsulenter (FADK) 

Foreningen af Landøkonomiske Bygningskonsulenter 

Ungdomskonsulentforeningen 

Foreningen af Danske Svinekonsulenter (FaDS) 

Interessegruppe for husholdningskonsulenter 

 

og/eller disses familier i tilfælde af øjeblikkelige økonomiske vanskeligheder som følge af sygdom 

eller ulykke. Det bemærkes, at alle faggrupper, herunder også husholdningskonsulenter, skal have 

adgang til at nyde godt af fondens midler. 

 

 

§ 3 

 

Udgår  

 

 

§ 4 

 

Fondens formue m.v. 

Fondens grundkapital består af de midler, der er udlagt fonden på skiftet efter fondens stiftere, 

landbrugskonsulent Hans Kristian Olsen og hustru Astrid Mathilde Olsen i henhold til disses 

testamente af 6.3.1957, jfr. bo 226/69 i Odense herreds skifteret, alt i henhold til udarbejdet 

åbningsstatus for fonden. 

 

Det påhviler bestyrelsen at drage omsorg for, at fondens kapital sikres og anbringes bedst muligt 

med særlig hensyntagen til værdiernes bevarelse, idet kapitalen så vidt muligt skal forblive urørlig. 

 

Indenfor de angivne rammer, er det overladt til bestyrelsens skøn at træffe afgørelse om kapitalens 

anbringelse, alt efter hvad bestyrelsen finder forsvarligt og formålstjenligt. 

 



§ 5 

 

Anvendelse af fondes indtægter m.m. 

I forbindelse med vedtagelsen af årsregnskabet afgør fondens bestyrelse, hvilken del af fondens 

årlige nettoindtægt, der skal benyttes til uddelinger. 

 

Den del af nettoindtægten, der ikke benyttes til uddelinger, kan efter bestyrelsens skøn enten 

henlægges til kapitalen eller overføres til næste regnskabsår til senere uddeling. 

 

Uddelingen sker i første række til personer indenfor de § 2 nævnte kredse og til fremme af de deri 

nævnte formål, men i øvrigt skal den til enhver tid værende bestyrelse stå frit i valget af de formål, 

der kommer i betragtning, ligesom disse skal kunne ændres efter de skiftende tiders varierende 

forhold. 

 

 

§ 6 

 

Bestyrelsen 

Fonden ledes af en bestyrelse på 6 – 10 medlemmer. 

 

Medlemmer af bestyrelsen er medlemmer, udpeget af de respektive interesseforeningers 

bestyrelser. Dvs. der deltager et medlem fra hver af følgende foreninger: 

 

Planteavlskonsulenternes Forening 

Økonomikonsulenternes Forening 

Foreningen af Danske Kvægbrugskonsulenter (FADK) 

Foreningen af Landøkonomiske Bygningskonsulenter 

Interessegruppe for husholdningskonsulenter 

Ungdomskonsulentforeningen 

Foreningen af Danske Svinekonsulenter (FaDS) 

 

Efter bestyrelsens godkendelse kan der optages nye interesseforeninger med tilknytning til 

erhvervet. 

 

Såfremt bestyrelsesmedlemmet fra en interesseforening udebliver fra to på hinanden følgende 

møder i legatbestyrelsen, bortfalder pladsen i legatbestyrelsen. 

 

Det påhviler bestyrelsen at påse at gældende love og bekendtgørelser m.v. overholdes, samt at 

fonden ledes i overensstemmelse med vedtægterne herunder, at formålsbestemmelsen til 

stadighed bliver respekteret. 

 

Bestyrelsen udpeger blandt sine medlemmer en formand. 

 

Bestyrelsen vælger en sekretær, der ikke nødvendigvis er medlem af bestyrelsen. 

 

Bestyrelsen træffer sine afgørelser ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed, er 

formandens stemme afgørende. 

 

For at bestyrelsen kan anses for beslutningsdygtig kræves, at mindst halvdelen af bestyrelsens 

medlemmer er til stede. 

 



Bestyrelsesmøder holdes så ofte arbejdet kræver det – dog mindst én gang årligt. Indkaldelse til 

bestyrelsesmøder foretages skriftligt af formanden med mindst to ugers varsel. 

 

Bestyrelsesmedlemmer er ikke berettiget til at modtage honorar af fondens midler, men kan få 

godtgjort rejseudgifter samt udlæg. 

 

Fonden tegnes i forhold til tredjemand af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening efter 

vedtagelse i bestyrelsen. 

 

 

§ 7 

 

Revision og Regnskab 

Fondens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december, dog således, at første regnskabsår går fra 

stiftelsen til 31.12.1970. 

 

Sekretæren har til opgave at forestå den daglige bogføring samt udarbejde fornødne økonomiske 

oversigter. 

 

Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at der skal udarbejdes budget for det kommende 

regnskabsår. 

 

Der udbetales honorar til den valgte sekretær for administration og udførelse af opgaver samt til 

dækning af administrationsomkostninger. 

 

Bestyrelsen udpeger for et år ad gangen en statsautoriseret eller registreret revisor. 

 

Hvert år inden udgangen af maj måned sørger bestyrelsen for udarbejdelse af resultatopgørelse 

og status, der skal forsynes med revisionspåtegning af fondens revisor i overensstemmelse med 

almindeligt gældende regler herom.  

 

Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse for bestyrelsen. 

 

Udgifter til revision dækkes af fondens midler. 

 

 

§ 8 

 

Fondens opløsning 

Fonden kan kun opløses såfremt 3/4 af samtlige bestyrelsens medlemmer er indkaldt med mindst 

en måneds skriftlig varsel. 

 

De to bestyrelsesmøder skal afholdes med mindst to måneders mellemrum således, at der har 

været afholdt ordinært valg til bestyrelsen mellem de to bestyrelsesmøder. 

 

Ved fondens opløsning skal eventuelle overskydende midler anvendes til fremme af fondens 

formålsbestemmelse. Tilbagebetaling til stifterne kan ikke finde sted. 

 

 

 

Således vedtaget af den samlede bestyrelse på bestyrelsesmødet den 26. oktober 2012 på 

adressen Trigevej 20, Søften, 8382 Hinnerup: 



Ændring af vedtægtens § 1:  
tilføjelse af Agro Food Park 15, 8200 Aarhus N, forelagt den samlede bestyrelse på møde den 

19. juni 2012. 

 

Ændringer af vedtægtens § 2: 
Danske Kvægbrugskonsulenter ændres til: Foreningen af Danske Kvægbrugskonsulenter 

(FADK),  

Foreningen af Maskinkonsulenter udgår, foreningen er nedlagt, 

Foreningen af Danske Svinekonsulenter – tilføjes (FaDS), 

Tilføjelse af Interessegruppe for husholdningskonsulenter  

forelagt den samlede bestyrelse på møde den 19. juni 2012.  

 

Ændringer af vedtægtens § 6:  
Sætningen: ”Medlemmer af bestyrelsen er et bestyrelsesmedlem fra hver af følgende 

interesseforeninger” ændres til: Medlemmer af bestyrelsen er medlemmer, udpeget af de 

respektive interesseforeningers bestyrelser. Dvs. der deltager et medlem fra hver af 

følgende foreninger:  

Danske Kvægbrugskonsulenter ændres til: Foreningen af Danske Kvægbrugskonsulenter 

(FADK),  

Foreningen af Maskinkonsulenter udgår, foreningen er nedlagt, 

Foreningen af Danske Svinekonsulenter – tilføjes (FaDS) 

forelagt den samlede bestyrelse på møde den 19. juni 2012 

 

 

 

Århus, den 26. oktober 2012 

 

 

 

Christina Edstrand   Birthe Jensen 

Ungdomskonsulentforeningen  Interessegruppe for  

     Husholdningskonsulenter 

 

 

Helge Kromann    Søren Moesgård Knudsen 

Foreningen af Landøkonomiske  Foreningen af Danske  

Bygningskonsulenter   Kvægbrugskonsulenter (FADK) 

 

 

Merete Lehmann Andersen  Carsten L. Jakobsen 

Foreningen af Danske    Økonomikonsulenternes Forening 

Svinekonsulenter (FaDS) 

 

 

Torben Hansen 

Planteavlskonsulenternes Forening 


