Vedtægt
Handicappede børns ferier
§ 1.
Institutionen Handicappede børns ferier (HBF‐Fonden), tidligere Handicappede børns ferierejser, er en
selvejende institution, stiftet 1895.
Institutionens hjemsted er Rødovre Kommune.
§ 2.
HBF‐Fondens formål er af sine midler ‐ renter og/eller kapitalen ‐ at yde finansiel støtte til handicappede
børns ferieophold. Dette omfatter hjemmeboende børn op til 21 år. Støtte ydes fortrinsvis til
arrangementer, der finder sted gruppevis under sagkyndig og betryggende vejledning og i samarbejde med
dertil egnede institutioner.
Der kan endvidere ydes støtte til familier med handicappede børn ved ferierejse og ophold enten i form af
direkte økonomisk støtte, eller at HBF‐Fonden erhverver handicapegnede ferieboliger, der for reduceret
betaling udlejes til familier med handicappede børn eller grupper af handicappede børn. I det omfang, der
ikke kan ske udlejning af Fondens ferieboliger til familier med handicappede børn eller grupper af
handicappede børn, kan disse ferieboliger udlejes til andre handicappede.
Når HBF‐Fondens hovedformål er tilgodeset i rimeligt omgang, kan der af samme midler ydes finansiel
støtte til lignende arrangementer, jf. stk. 1 og 2.
§ 3.
HBF‐Fonden afholder årsmøde hvert år inden udgangen af februar måned. Indkaldelse sker med mindst 14
dages varsel med angivelse af dagsorden.
Dagsordenen skal indeholde:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Beretning om fondens virksomhed i det forløbne år.
Forelæggelse af driftsregnskab og status for de foregående år.
Indkomne forslag og ansøgninger.
Valg af medlemmer til bestyrelsen.
Valg af formand og næstformand.
Valg af revisor.
Eventuelt.

Forslag til drøftelse eller afgørelse på årsmødet, må være indsendt til formanden inden den 31. december.
Ændring af fondens vedtægter kan kun ske på årsmødet, og kun hvis 2/3 af de tilstedeværende bestyrel‐
sesmedlemmer stemmer herfor.
For at bestyrelsen på årsmødet kan være beslutningsdygtig kræves tilstedeværelsen af mindst 3 bestyrel‐
sesmedlemmer.

§ 4.
HBF‐Fonden ledes af en bestyrelse på 4 ‐ 6 medlemmer.
Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøder, når formanden finder det nødvendigt eller når 3 af bestyrelsens
medlemmer skriftligt kræver det med angivelse af dagsorden. Indkaldelse til bestyrelsens møder sker med
mindst 14 dages varsel.
For at bestyrelsen kan være beslutningsdygtig kræves tilstedeværelsen af mindst 3 af bestyrelsens med‐
lemmer. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.
§ 5.
HBF‐Fonden tegnes af formanden eller næstformanden, i begge tilfælde i forbindelse med yderligere et be‐
styrelsesmedlem. Bestyrelsen kan meddele prokura til en administrator af fonden i forbindelse med de
daglige forretninger, herunder arvesager, samt køb og salg af værdipapirer, herunder pantebreve m.v.
§ 6.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret eller registreret
revisor.
§ 7.
Fondens bundne midler anbringes i spærret indskrivningsdepot i Nykredit Banks Forvaltningsafdeling med
tilsvarende spærret konto til udtrækninger. Fondens frie midler anbringes på anden af bestyrelsen god‐
kendt måde.
§ 8.
Til fondens opløsning kræves, at 2/3 af bestyrelsens medlemmer stemmer her for på et lovligt indkaldt
årsmøde. Hvis beslutning om opløsning på et sådant årsmøde ikke kan træffes, indkaldes der inden 4 uger
til et nyt årsmøde med angivelse af dagsorden, hvor simpelt flertal blandt de fremmødte afgør bestemmel‐
sen. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.
I tilfælde af fondens opløsning skal den eventuelle formue overgå til lignende eller andet formål efter be‐
styrelsens bestemmelse og efter tilsynsmyndighedens godkendelse.
§ 9.
Ændring af nærværende vedtægt skal godkendes af By‐ og Landskabsstyrelsen samt Civilstyrelsen.
Nærværende vedtægt træder i stedet for vedtægt af 4. juni 2010 og alle tidligere vedtægter.
Således vedtaget på ekstraordinært årsmøde den 22. august 2012.
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