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Vedtægter 

1. Navn og hjemsted 

Fondets navn er Danmark-Amerika Fondet. Fondet kan tillige be-
nytte navnet Danmarks Amerikanske Selskab. Fondets hjemsted 
er Københavns Kommune. 

2. Formål 

Fondets formål er at fremme bestræbelserne for praktisk og 
kulturelt samvirke mellem Danmark og USA, herunder særligt 
at støtte danske statsborgeres uddannelsesmæssige ophold i 
USA. 

3. Bundne kapital 

Fondets bundne kapital udgør pr. 31. december 2005                  

kr. 9.342.250. 

4. Midlernes anbringelse 

Fondets midler anbringes i overensstemmelse med anbringelses-

reglerne for fonde omfattet af Lov om fonde og visse foreninger. 

5. Uddeling af kapital 

Uddeling ifølge fondets formål ydes af det afkast, der indvindes af 

fondets kapital. Rådighedsbeløb, hvorover der ikke er disponeret i 

et år, overføres til uddeling i senere år eller henlægges til konsoli-

dering. 

6. Bestyrelse 

Fondet ledes af en bestyrelse på 3-6 medlemmer. Bestyrelsen be-
stemmer selv antallet af bestyrelsesmedlemmer indenfor den an-
givne ramme. Bestyrelsen supplerer sig selv. 

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.  

Bestyrelsesmedlemmer udtræder af bestyrelsen ved udgangen af 
det år, de fylder 70 år.  

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden. 

 

 



7. Administration 

Bestyrelsen bestemmer, hvorledes fondet skal administreres. Be-
styrelsen kan overlade administrationen til andre. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 

8.    Tegningsregel 

Fondet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen.  

9.    Regnskabsaflæggelse 

Bestyrelsen skal hvert år lade udarbejde et årsregnskab. Regn-
skabsåret er kalenderåret.  

Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret 
revisor eller af en revision, der er knyttet til en anerkendt banks 
forvaltningsafdeling.  

10.  Ændring af vedtægterne 

Fondets vedtægter kan ændres, hvis mindst 2/3 af bestyrelses-
medlemmerne stemmer derfor. 

11.  Opløsning 

Til vedtagelse af fondets opløsning kræves, at mindst 3/4 af  besty-
relsesmedlemmerne stemmer derfor. 

De midler, som fondet måtte være i besiddelse af på opløsnings-
tidspunktet, overgår til Undervisningsministeriet til anvendelse til 
et stipendiefond med samme eller beslægtet formål. 

København den  


