
----
..... -

.....- ..

·.~:;~~·;~':t:
:"":.'--',

f~:':::2~i
.-;::::.~7..:

,%J~rll'
" .,:' :~;;":'i:' '

" .';:.- ~

'''~~~:iS~~
·'/i~.~:

:;~t~~J
." \.

>;,?,!&~-
. !.~ t" ••

_.,~,,; .~~~\.~:.:
.:~r,.; 4'!':' ",; ":.'~ .

...,... "' .t... - ~ .- .. - -.... -
,::':': .. '::'

.:

~01b~OPl
~eJl14;.

Genpart. Fundats
for

Landbrugskandidair Niels Smed Søndergaards Legat.
stempel 4 kr.lo øre.

_ Landd.nap ek't ar-,

§ L
Landbrugskandidat af Thisted
det no"rdiske Samarbejd"e' for

Legatets'navn er: Landinspektør,
Smed "Søndet"gaards Legat til Fremme af

§ 2.

Niels
Thy •

"Legatets "kapital består ved stiftelsen af følgende aktier:
'"4:000 kr. Det "forenede Dampskibs-Selskab Ais kurs 248 værdi 9.920 kr.
4.000 II .Dansk" Svovlsyre- & Superfosfatfabrik A/S " 202 "i1 8.080 "

"1.400 " Handels-"& Landbrugsbanken "A/S, Thisted, II 150 II 2.100 ti

som i alt udgør nominelt 9.400 kr. ned kursværdi af" ca. 20.100 kr.
Lega't e t svvær-d Lpapd.z-e r- noteres på J..egatetsnavn og prohiberes af den

til" enhver tid "værende amtmand over Thisted amt.
,"Foreningens forl!l8.ndog revisorer:skal mindst en gang årlig konstate-

re legatkapitalens tilstedeværelse.
Salg eller ombytning af legatets værdipapirer kan finde sted, når le-

gatbestyrelsen skønner det formålstjenligt, og der ved salget eller ombyt-
""ningen fås go.d.økonomisk sikkerhed for legatets midler. Vejledende i så.
" henseende vil de respektive aktieselskabers regnskaber; årsberetninger m.
" ~.x) være, ligesom bestyrelsen bør rådføre sig med sagkyndige. Legatkapi-

talen må. ikke formi~ds~es, men godt forøges.
§ '3~

Legat~ts form~l er med kapitalens afkastning at støtte foreningen
"_""""}lordensarbejde" ":L.Thy"til Lund fjord, idet der-"do"gfortrinsvis er tænkt

på tilfælde, som ligger udover afdeli~ens almindelige opgaver, såsom ung-
..""doms.afdelingens f.orbindelse med de øvrige -noz-d'Lske lande. Det forventes t

at legatnyderne efter afbenyttelsen af legatet afgiver en Skriftlig indbe-
."""r~:tning".:tilbestyrelsen.om den nærmere anvendelse ·eller'-oinmuligt mundt-

ligt ved generalforsamlingen.
Legatet bestyres af" bestyrelsen for "foren-ihgenN"ordensThisted afde-

ling. Dog skal gårdejer Aksel Andersen, Sennels, selvom han u~går af af-
delingens bestyrelse, vedblive på. livstid at være medlem af l"egatets besty-
relse, og hvis "stemmerne ve? afgørelser står lige, skal hans et enme tælle
dobbelt. Legatets afkastning behøver ikke at forbruge s hvert år.

§ 4"•
Der føres for legatet en ~rotokol, som autoriseres; i dep~e optages

alt, hvad der vedrøi.~r legatet: Regnskabsåret er kalenderåret. Regnskabet
revideres af afde"iir"i.ge!lsrevisorer og Lndaende s til foreningen Norden (ho-
.'.:>dforeningen), der tillige påser, at Laga tet s midler er anvendt i overens-
stemmelse med fundatsens beste~elserxx).

x) Værdien (reale værdi) af disse selskaber i forhold til pengemarkedet,
kronens værdi og vor samlede økonomi.

xx ) ("Foreningen Nordens revisions- og forval tningsafdelingll) ••
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Eåi:rGm:1- foreningen NorcEln::;Thistea-afdeling nogen ,sinde skulle' blive, -
V1>..:"xv,,,t, skal bestyrele~n af legatet ovez-gå til :fOf.eningenNorden i Dan-
mark; men':'området ,"',hvor'legatet kan uddeles, skal stadig være det i § 3
fastsatte område •

. S!31v: 9.1ll_,g:f'ænser.ne.,:forfor~n;:i.r).g~'P-Nordens Tp.isted-;l.fde;ling måtte æn-
.. - *- ~. -. - : ..••. '.' , ,-." .••• .: - - . *' .-. , - - .:.

dres, e;rde:tJ,,§e).y;J:ølge:),ig 9.og,s:tadig, denne afdelings bestyrelse, de r be-
styrer' i~gat~t. ~"':, " .. ,: ' ," , , .

Såfremt f~f~;U!1-gen N?rden i Da!ll!!.arkmåtte blive ophaavet, bes~elnlller
Thist€(l-a.m'J;s:råd, o,hvilken ,forening eller Lnat I tation der de:r:;efter skal be-• . ~. "." 1.,. ..;.... . .' .. , .. .
styr,e ~~~~tet. ,Midlerne ,skal, stadig anv~ndes til nordiske formål" -såfremt
ier. er ~,mu~ighed ogj,rang herfor. Ellers bestemmer a.mtsrå,de~ formålet.

§ 6.
s~ l~ng~,)~g;;1.~-v:e:r- jeg er: 75, år gamrae.I - forbeholp.er jeg Dig ret

til helt eller delvis at l.-uI1I.lefo+~angeudbyttet af den; bortskænlj:e~e kapi-,
tal_ud1:Jet.~lt, hv i.s jeg. mod forven.t!;ling skulle savne mid,l~r.

, . "0_;'" _: ::.; ~ ". • _ •..•

Thisted, den 25. augus t, 1958.. - ..
N. $meQ..,§ønde~gaard.

",Undexte'gnede liestyrelse for foreningen Nordims Thisted afdeling. og
samtidig :,50::1 'legatbestyrelse modtager harmedvomhandj.ede legat og godkan-:
opr.funcateen samt forpligter ~oreningen og bestyrelsen til at opfylde
fundatsensbestemmelser.

Thisted, .d en 25-, august 1958.

;. ".~ - :

Eg:e?-..-?·..:L:.--:f:..:.~..,....,, _ Richard Hove., Aksel Andersen.

: • ,'~ o

, :'. o

.Pouk Boe. ' Axel Rasmussen. P. Vestergaard •

........
H. Oves'il,n,~·Yf!jaE.rd. Ib ?tæ~kjær Hansen. Birgitte West-Hansen.

. J. :Cj~r... N. p, Knudse.~n~.~~__

'.'1 ••

', f T.
"

.)

Genparteins ri'g'tighed bekræftes.

Thisted, den 20. september 1958.
, :.~'. .;:C~:~Å .'

F.3e:rOrl. .~,r'V: ,



Del af mødereferat for møde i Foreningen Nordens bestyrelse den 29 februar
2012.

Bestyrelsen drøftede foreningens økonomiske situation, specielt med hensyn til
likviditeten, der er meget stram bI. a. med baggrund i, at kontingentet for
2011 først indgår i lokalforeningen i år.

Foreningens bestyrelse er ifølge fundatsen også bestyrelse for "Iandinspektør,
landbrugskandidat Niels Smed Søndergaards legat" og beslutningerne om
uddeling fra legatet træffes således ved foreningens bestyrelsesmøder.

Ifølge legatets fundats § 3 er legatets formål "med kapitalens afkastning at
støtte foreningen Nordens arbejde i Thy til Lund Fjord, idet der dog fortrinsvis
er tænkt på tilfælde, som ligger udover foreningens almindelige opgaver, ---".

Civilretsdirektoratet har ved skrivelse af 9 februar 2000 meddelt, at ''Vi kan
oplyse, at vi ikke finder det i strid med fondens vedtægt uddele dele af
afkastet af fondets midler til oplysende foredrag m.v. for at skabe interesse for
det nordiske samarbejde."

Afkastet er over årene akkumuleret, og med baggrund i dette og den
økonomisk trængte situation beslutter bestyrelsen herefter, at tildele
Foreningen Norden, Thisted 12.000 kr. til anvendelse til oplysende foredrag
m.v.

Således vedtaget den 29 februar 2012 .



Tillæg til fundats af 25. august 1958 for Landinspektør, landbrugskandidat Niels Smed
Søndergaards legat til fremme af det nordiske samarbejde for Thy.

I § 2 udgår sætningen:

~ n I," .f)_ jV'VV-s, ~

KJ~~ussen (j~~~f~ (,~

"og prohibiteres af den til enhver tid værende amtmand over Thisted amt"

Thisted, den 7. januar 199~.

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN, TIllSTED AFDELING:

t!f~q ~i:=~ .s«: ;?~L.-t-
. Ellen Andresen
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\ ~&J. \~ VvJAl~~
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Andet tillæg til fundats af 25. august 1958 for Landinspektør, Landbrugskandidat af Thisted
Niels Smed Søndergaards Legat tHfremme af det nordiske samarbejde iThy.

Til § 1 tilføjes:

" Legatet er i marts 2008, efter tilladelse fra Civilstyrelsen, blevet sammenlagt med Nordens Legat
til minde om venskabsforbindelsen mellem Skien og Thisted".

Efter første afsnit i § 2 indsættes:

tI+--~ JC-<-
Anne Marie Henriksen

"Ved sammenlægningen i 2008 består legatets kapital afkr. 238.316,71 hvor Landinspektør,
Landbrugskandidat af Thisted Niels Smed Søndergaards Legat til fremme af det nordiske
samarbejde i Thy har bidraget med kr. 206.097,51 og Nordens Legat til minde om
venskabsforbindelsen mellem Skien og Thisted har bidraget med kr. 32.219,20".

Thisted, den 11 marts 2008

BESTYRELSEN FOR FORENINGEN NORDEN

k~ ~~~ ~.gq~J,Rs~
Else Lund Ellen Andresen c KJ~~sen

~~-,~~ftL~ltmh <lK!"~
,MogensSørensen BirteFrandsen NoraHornstrup/ f;..~eJJ:.:;;;,.oth


