Fundats for ”Den Sociale Retshjælps Fond”
§ 1. Navn og hjemsted
Fondens navn er ”Den Sociale Retshjælps Fond”.
Fonden er almennyttig.
Fonden har hjemsted i Aarhus kommune.
Fonden har ved stiftelsen en lokalafdeling i København og kan oprette andre lokalafdelinger.
§ 2. Fondens formål
Fondens formål er at yde kvalificeret og ensartet juridisk rådgivning og gældsrådgivning til alle borgere på trin
1 samt til socialt udsatte borgere eller borgere under indtægtsgrænsen for fri proces på trin 2-3.
Fonden har endvidere til formål at arbejde for bedre og mere rimelige forudsætninger på de områder, hvor
fondens kernemålgrupper bliver ramt.
Fonden støtter og iværksætter projekter og andre aktiviteter til fremme af fondens formål.
Fonden kan udøve og sikre opsøgende retshjælp og gældsrådgivning.
Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder eller fordele.
§ 3. Kapital
Fondens kapital administreres af dens bestyrelse i samarbejde med direktøren. Anbringelse af fondens midler
skal altid ske med betryggende sikkerhed for midlernes bevaring.
Fondens midler må ikke anvendelse til økonomisk spekulation eller risikobetonede investeringer.
Fondens kapital kan betryggende investeres i fast ejendom.
Fondens grundkapital udgør 250.001 kr. og skal stedse forblive urørt. Dog kan afkast fra grundkapitalen
anvendes indenfor fondens formål.
Grundkapitalen kan dog undtagelsesvis benyttes, såfremt Den Sociale Retshjælps Fond er lukningstruet.
Dette er for at sikre en forsvarlig forvaltning af klienter ved nedlukning. Beslutning herom træffes enstemmigt
af fondens bestyrelse.
Endvidere overtager Den Sociale Retshjælps Fond alle aktiver og forpligtelser i foreningen Den Sociale
Retshjælp.
§ 4. Stiftelse
Fonden er stiftet afPoul Due Jensen’s Fond og foreningen Den Sociale Retshjælppr den 26.11.2013.

§ 5. Tilskud
Fonden kan tilvejebringe midler ved tilskud og/eller bidrag fra private virksomheder, fonde, institutioner,
organisationer og privatpersoner.
Fonden kan modtage arv og/eller gaver.
§ 6. Bestyrelse og direktør
Fondens øverste myndighed er bestyrelsen.
Den daglige ledelse udøves afdirektøren og lederne for de respektive områder.
Direktøren og mindst tre af bestyrelsens medlemmer skal være bosiddende her i Danmark.
Bestyrelsesmedlemmerne skal være myndige,uberygtede og vederhæftige personer,der ikke må være frataget
rådigheden over deres bo.
Fonden ledes af en bestyrelse på fem medlemmer. Hvert år afgår et medlem af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted. Et
nyindtrædende bestyrelsesmedlem indtræder i sin forgængers nummer i relation til tidspunktet for at være på valg.
Ved stiftelsen påbegyndes valg efter andet år. Ved stiftelsen består fondens bestyrelse af:
1. Niels Due Jensen
2. Erling Christensen
3. Christian Olesen
4.Britt Creffield
5. Thomas Koldig

Bestyrelsesmedlemmer skal have juridiske og/eller erhvervsmæssige kompetencer, som anses relevante for
driften af fonden.Desuden skal bestyrelsesmedlemmer gerne have udvist stor forståelse for og erfaring med
socialt udsatte borgeres særlige behov.
Bestyrelsen har en formand og en næstformand. Disse udpeges af bestyrelsen hvert år på etbestyrelsesmøde
i oktober, første gang i forbindelse med stiftelsen. Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor.
Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder ekstraordinært, skal bestyrelsen straks foretage supplering. Det nye
medlem indtræder i det fratrædende medlems sted også med hensyn til valgperiode.
Bestyrelsesmedlemmer, som fratræder, skal gøre dette ved førstkommende bestyrelsesmøde.
Bestyrelsen mødes mindst fire gange om året til bestyrelsesmøder, ogi øvrigt når bestyrelsen eller direktøren
anser det for nødvendigt. Der skal afholdes bestyrelsesmøde forud for repræsentantskabsmøderne.
Direktøren deltager i alle bestyrelsesmøder.
Bestyrelsesformanden indkalder til ordinære bestyrelsesmøder. Ethvert bestyrelsesmedlem samt direktøren
kan indkalde til et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
Indkaldelsen skal ske skriftligt med minimum 8 dages varsel, og der skal medsendes dagsorden. I
ekstraordinære tilfælde kan der ske indkaldelse med kortere varsel.
Dagsordenen skal som minimum indeholde:
 Status på centrale projekter






Mærkesager
Nye tiltag
Budget-og regnskabsstatus
Økonomiske beslutninger

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst tre af dens medlemmer er til stede.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpelt flertal blandt de tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer. I tilfælde
af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Hvis formanden ikke er tilstede, er næstformandens
stemme afgørende.
Bestyrelsen arbejder efter en til formålet udarbejdet forretningsorden.
Bestyrelsens arbejde er ulønnet.
§ 7. Økonomiske transaktioner
Fonden tegnes af formanden i forening med direktøren eller af den samlede bestyrelse.
Direktøren kan foretage økonomiske dispositioner for fonden i forening med et medlem af bestyrelsen.
Direktøren kan i forening medden økonomiansvarlige for fondenforetage økonomiske dispositioner
i forbindelse med almindelig drift, samt andre økonomiske dispositioner på beløb op til 50.000 kr. Beløbet
reguleres efter en bestyrelsesbeslutning herom.Økonomiske dispositioner herudover skal forelægges
bestyrelsen.
§ 8. Ansættelse
Bestyrelsen ansætter og afskediger direktøren.
Direktøren og den daglige ledelse ansætter lønnet og ulønnet medhjælp.
§ 9. Repræsentantskab
Fonden har tilknyttet et repræsentantskab bestående af op til 14 medlemmer med interesse for fondens
formål. Bestyrelsen og direktøren kan indstille kandidater til repræsentantskabet.
Bestyrelsen godkender medlemmerne af repræsentantskabet.
Repræsentantskabets rolle består i at være et rådgivende organ for fonden samt øve positiv omtale.
Repræsentantskabet har ikke beslutningsmyndighed i og ansvar for fondens anliggender og dispositioner.
§ 10. Anvendelse af fondens midler
Forbrug af fondens midler sker efter bestyrelsens nærmere beslutning og i overensstemmelse med
formålsbestemmelserne i fundatsen. Gaver eller arv, der tilfalder fonden,indgår i driften.
§ 11. Revision og regnskab
Fondens regnskabsår løber fra 1/7 til 30/6.
Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsentil 30/62014.

Bestyrelsen og direktøren aflæggerved årsmødet årsrapport og regnskab til godkendelse.
I oktober måned afholdes årsmøde, hvor repræsentantskabet kan deltage.
Bestyrelsen og direktøren aflægger i samarbejde med den øvrige ledelse hvert år separate projektregnskaber
for tildelte midler.
Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte statsautoriserede revisor,som deltager i
regnskabsaflæggelsen på årsmødet.
§ 12. Ændring af vedtægterne
Til ændring af formålsbestemmelsen i § 2 kræves enstemmighed i bestyrelsen.
Til ændring af vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst 4/5 af bestyrelsens medlemmer stemmer for.
§ 13. Fondens opløsning
Til opløsning af fonden kræves en skriftlig begrundelse i forhold til fondens fundats, samt at bestyrelsen
enstemmigt stemmer for.
I tilfælde af fondens opløsning kan fondens midler, grundkapital, sponsorater mv. alene anvendes i
overensstemmelse med formålsbestemmelsen i§ 2, således at midlerne skal anvendes til samme type
projekter, som fonden havde til formål at støtte før opløsningen.
Resterende midler tildelt af offentlige puljer og tilskudsgivere tilbagebetales ved fondens opløsning, i det
omfang de måtte forefindes, og i henhold til gældende lovgivning.
§ 14. Fondsloven
Bestemmelserne i bekendtgørelse nr. 938 af 20/9 2012 af lov om fonde og visse foreninger med de
ændringer, der eventuelt senere vedtages, er gældende for fondens virke i det omfang, de kan anvendes på
fonden og dens virke.

Aarhus den 26/11 2013

