Fundats for
”Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards
Legat”
Fundats af 17. september 1963 med senere ændringer.

Om bestyrelsesmøderne føres et referat, som underskrives af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen.
§5.
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet.
§6.

§1.
Fondens navn er: Oberstløjtnant Max Nørgaard og Hustru Magda Nørgaards fond. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.
§ 2.
Fondens renter uddeles i én eller flere portioner hvert år, som bidrag til
videre uddannelse og studieophold i udlandet, til matematisknaturvidenskabelige, rets- og statsvidenskabelige kandidater eller til
videnskabsmænd, som arbejder på videnskabelige værker om økonomiske eller finansielle emner.

Midlerne anbringes til administration i pengeinstitut med godkendt forvaltningsafdeling.
§7.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Senest 3 måneder efter regnskabsårets afslutning skal bestyrelsen have udarbejdet regnskab over
fondens indtægter og udgifter, herunder en status.
Civilretsdirektoratets tilsyn med fonden føres i overensstemmelse med
tilsynsreglerne i fondslovgivningen.

§3.
Fondens formue udgør ved anmeldelsen af denne fundats:
Værdipapirer til kursværdi:
Kontant kapital tilhørende formuen:
Midler til uddeling:

Fondens kapital placeres i værdipapirer i overensstemmelse med de af
Justitsministeriet fastsatte regler herom.

kr. 962.572,55
kr.
191,03
kr. 94.882,90

§4.
Fonden ledes af en bestyrelse på 4 medlemmer, der alle skal være
myndige og have bopæl her i landet.
Bestyrelsen udpeges af de til enhver tid valgte dekaner for Det juridiske
Fakultet, Det samfundsvidenskabelige Fakultet og Det naturvidenskabelige Fakultet, samt prodekanen for Det naturvidenskabelige Fakultet.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand; opnår et forslag stemmelighed, er formandens stemme afgørende.

§8.
Årets indtægter, med tillæg af eventuel overførsel fra sidste regnskabsår og efter fradrag af administrative omkostninger og eventuelt konsolideringsbeløb til den bundne kapital, uddeles af bestyrelsen i overensstemmelse med § 2.
Til konsolidering af den bundne kapital kan bestyrelsen henlægge indtil
25 % af årets overskud – årets indtægter efter fradrag af administrationsomkostningerne.
§9.
For det tilfælde, at fondens formål ikke længere kan tilgodeses eller
indtægterne ikke er tilstrækkelige til at opfylde formålet, kan bestyrelsen
efter tilladelse fra Civilretsdirektoratet anvende den bundne kapital eller
søge fonden sammenlagt med anden fond med tilsvarende formål.

