FIBs legat blev oprettet den 19. marts 2001 af den daværende bestyrelse for ”Foreningen til Indkøb af
Boldspilrekvisitter”. Nærværende fundats blev ændret på bestyrelsesmøde den 27. september 2004.
FUNDATS
for
FIBs Legat
§1
Legatets navn er ”F.I.B.s Legat”
Dets hjemsted er Brøndby Kommune.
§2
Legatets formue består ved stiftelsen af de af ”Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter” til legatet
overdragne aktiver til en værdi af kr. 1.134.250,-, bestående af Obligationer nom. kr. 1.068.300 til
kursværdi pr. 31.12.2000 kr. 1.133.543 kontakt kr. 707,-, således som det er opgjort i regnskabet for år
2000 for ”Foreningen til Indkøb af Boldspilrekvisitter”, af hvilket regnskab en kopi er vedhæftet
nærværende fundats. Der er ikke tillagt stifterne eller andre særlige rettigheder.
§3
Legatets formål er at bidrage til boldspilsagens fremme i Danmark ved at yde støtte til ungdomsarbejde
på amatørbasis i foreninger og unioner under Danmarks Idræts-Forbund.
§4
Legatet ledes af en bestyrelse på 3-5 medlemmer.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og supplerer sig selv.
Som legatets første bestyrelse er valgt:
a. Direktør Erik Hansen, der er formand for bestyrelsen
b. Overlæge, dr.med. Søren Freiesleben
c. Professor, dr. phil. Henrik Glahn
d. Forretningsfører Torkil Hessellund
e. Laboratoriemester Leon Langli
§5
Legatet forpligtes ved underskrift af bestyrelsens formand i forening med et bestyrelsesmedlem eller af
tre bestyrelsesmedlemmer i forening.
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§6
Legatets bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Det første regnskabsår går fra den 1. januar 2001 til den 31. december 2001.
Legatets regnskab skal revideres af en statsautoriseret revisor efter bestyrelsens valg.
Som legatets første revisor er udpeget statsaut. revisor T. Bjerre-Poulsen fra BCG Revision.
§7
Legatets midler skal anbringes efter e regler, der er fastsat om anbringelse af fondes midler. Legatets
midler anbringes i et godkendt forvaltningsinstitut efter bestyrelsens valg.
§8
Årets overskud anvendes efter fradrag for administrationsomkostninger til legatets formål som anført i
§ 3.
Bestyrelsen er dog berettiget til at henlægge indtil 25% af årets overskud til konsolidering af formuen.
§9
Bestyrelsen kan ved en eenstemmig beslutning foretage ændringer i denne vedtægt. Sådanne
beslutninger skal dog godkendes at Civilretsdirektoratet.
§ 10
I tilfælde af legatets opløsning skal legatets formue tilfalde Danmarks Idræts-Forbund.
Brøndby, den 27. september 2004
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