Fundats for Merkur Fonden
Navn og hjemsted
§1
1.1

Fondens navn er MERKUR-FONDEN. Fonden er en ikke-erhversdrivende fond med
hjemsted i Københavns Kommune.

Formål
§2
2.1

Fondens formål er at støtte almenvelgørende formål, herunder - men ikke begrænset til - at
yde og formidle støtte til sociale, kunstneriske og andre kulturelle formål, samt til
forskningsmæssige, sundhedsfremmende, humanitære, undervisningsmæssige eller
økologiske initiativer.

2.2

Fonden skal virke formidlende for en bred kreds af givere og modtagere og gennem sin
virksomhed fremme forståelse af de særlige processer, der knytter sig til gavegivning.
Fonden skal impulsere til øget anvendelse af gaver som virkemiddel i samfundsøkonomien på
områder, hvor bl.a. frihed og udvikling af evner og indsigt står i centrum.

2.3

Støtten, der kan have form af gave, lån eller garantistillelse for lån optaget andetsteds, kan
ydes til såvel enkeltpersoner som til grupper af personer eller til juridiske personer.

2.4

Ved uddeling af afkast fra fondens frie formue skal særligt sådanne projekter tilgodeses, som
kan anses for at være værdiskabende og frugtbare for samfundet på langt sigt, ligesom støtte
fra fonden skal være af væsentlig betydning for projektets gennemførelse.

Kapitalforhold
§3
3.1

Ved oprettelsen af fonden udgør fondens kapital og aktiver kr 250.001, der er indskudt
kontant af stifteren, MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse.

§4
4.1

Gaver eller arv, der efter stiftelsen indbetales til fonden, indgår i grundkapitalen, med
mindre giver/arvelader udtrykkeligt har bestemt, at gaven/arven skal anvendes til udlodning.

4.2

Fondens midler skal anbringes efter gældende regler idet fonden dog er berettiget til
anbringelse på anden efter bestyrelsens opfattelse sikker og betryggendde måde. Fondens
midler skal ikke overlades en forvaltningsafdeling.

Fondens ledelse
§5
5.1

Der er ikke tillagt stifteren særlige rettigheder, bortset fra bestyrelsens sammensætning, jf. §
6.

§6
6.1

Et arbejdsgrundlag for fondens bestyrelse er Rudolf Steiners metode til forståelse af
mennesket og samfundets udviklingsmuligheder, særligt set i relation til
samfundsøkonomien.
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6.2

Fonden ledes af en bestyrelse på 5-7 medlemmer, hvoraf 3 udpeges af bestyrelsen i MERKUR,
Den Almennyttige Andelskasse blandt dennes repræsentantskabsvalgte medlemmer. Disse 3
bestyrelsesmedlemmer udpeger derefter 2-4 yderligere medlemmer.
Alle bestyrelsesmedlemmer vælges for 3 år ad gangen. Hvert 3. år i maj-juni, fra 2006 at
regne, vælges bestyrelsesmedlemmerne for den kommende periode.

6.3

I tilfælde af, at MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse, ophører med at eksistere som
juridisk person, skal bestyrelsen i fonden fra dette tidspunkt være selvsupplerende.

6.4

I tilfælde af at MERKUR, Den Almennyttige Andelskasse overgår til anden selskabsform, skal
bestyrelsen forstås som bestyrelsen i det fortsættende selskab.

§7
7.1

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

7.2

Bestyrelsen fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser for udøvelsen af sit
hverv.

7.3

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af dens medlemmer tilstede.

7.4

Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed bortfalder forslaget.

7.5

Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der underskrives af samtlige
tilstedeværende medlemmer.

§8
8.1

Til at varetage den daglige ledelse og administration af fonden udpeger bestyrelsen en
administrator, der deltager i bestyrelsens møder. Administrator har ikke stemmeret.

Tegningsregler
§9
9.1

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller et bestyrelsesmedlem i forening
med administrator.

9.2

Der kan udstedes prokura til administrator og/eller andre personer til varetagelse af
dagligdags funktioner omkring fondens forvaltning.

Revision
§ 10
10.1

Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor.

Årsregnskab og overskudsanvendelse
§ 11
11.1

Regnskabsåret er kalenderåret. Revideret resultatopgørelse og status skal foreligge senest 1.
april det efterfølgende år. Bestyrelsen træfferbestemmelse om eventuel offentliggørelse.

§ 12
12.1

Det skal tilstræbes, at fonden konsoliderer grundkapitalen minimum svarende til stigningen i
nettoprisindekset eller et andet afløsende offentligt inflationsindeks.

12.2

Bestyrelsen kan træffe bestemmelse om yderligere konsolidering.
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§ 13
13.1

Efter fradrag af henlæggelser efter § 12 påhviler det bestyrelsen at anvende årets overskud til
de i § 2 nævnte formål.

13.2

Anvendelsen kan udskydes til et senere tidspunkt, hvis det er af betydning for opfyldelsen af
fondens formål, herunder bl.a. hvis det findes hensigtsmæssigt at kunne støtte et formål med
et beløb, der er større end årets overskud.

13.3

Bestyrelsen skal så vidt muligt søge at imødekomme gavegivers/arveladers tilkendegivelse om
anbringelse og anvendelse af donerede beløb og afkast heraf, såfremt denne tilkendegivelse er
i overensstemmelse med fondens formål.

Tavshedspligt
§ 14
14.1

Ingen til fonden knyttet person må give oplysning til tredjemand om forhold, som
vedkommende bliver bekendt med gennem sin tilknytning til fonden. Denne tavshedspligt
påhviler også vedkommende efter, at tilknytningen til fonden er ophørt.

Ændringer i fundatsen
§ 15
15.1

Bestyrelsen kan med ¾ flertal foretage ændringer i denne fundats, idet fondens generelle
formål dog ikke kan ændres.

Opløsning
§ 16
16.1

Ved fondens opløsning skal fondens formue uddeles til et eller flere af de i § 2 anførte formål
efter bestyrelsens beslutning, der træffes i forbindelse med vedtagelsen af det afsluttende
likvidationsregnskab. Midlerne kan alene uddeles til formål, som er hjemmehørende i Danmark
eller i et andet EU/EØS land.

Således gældende fra 16.09.2014

Bestyrelsen
Morten Gunge
formand

Bella Trier Antomius
næstformand

Peer Jøker

Klaus Loehr-Petersen

Lene Diemer
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