
VEDTÆGTER
FOR “IDRÆTSKLUBBEN AALBORG FREJA’s TRÆNER- OG LEDERFOND

1. NAVN
Idrætsklubben Aalborg Freja’s træner- og lederfond

2. Hjemsted
Aalborg Freja, Vestre Fjordvej 15, 9000 Aalborg

3. Stiftet
På generalforsamlingen den 29. marts 1990

4. Formål
Uddele legater til trænere og ledere, som har haft en langvarig ledergerning i klubben. 

5. Fondens tilblivelse 
Startkapitalen på 15.000 kr. blev på klubbens 75 års jubilæumsdag skænket af “C.W. Obels Familiefond” efter 
ansøgning fra et mangeårigt medlem af klubben, Knud Øster, Han var i mange år ansat på C.W. Obels Tobaksfabrik.

6. Fondens opbygning
Hvis nettoafkastet ikke bruges det enkelte år, overføres dette til fondens formue.
Fondens formue skal som minimum vokse med den årlige pristalsregulering. 
Dvs. at såfremt der et år ikke er indgået midler, kan fuld legatportion ikke uddeles.
Bestyrelsen har til opgave at forsøge at skaffe yderligere tilvækst til og administrere fondens formue.

Vedtaget på generalforsamlingen den 25. nov. 1993.
Revideret på generalforsamlingen den 26. nov. 2015.

12. Opløsning af fonden
Fonden kan kun opløses, såfremt Idrætsklubben Aalborg Freja opløses, og da efter klubbens vedtægter herfor.

11. Ændring af vedtægter
Ændring af fondens vedtægter kan ske på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger i Idrætsklubben Aalborg 
Freja med et flertal på 2/3 af de fremmødte stemmeberretigede.
Forslag til ændring af vedtægter skal være fondsbestyrelsen i hænde senest 5 dage før afholdelse af 
generalforsamlingen.

10. Regnskab
Aflægges af fondens kasserer på Idrætsklubben Aalborg Freja’s årlige økonomiske 
generalforsamling.Regnskabet skal revideres af klubbens revisorer. 
Regnskabsåret er kalenderåret.

9. Fondens bestyrelse
Skal bestå af 3 personer. 1 person vælges på Idrætsklubben Aalborg Freja’s sportslige generalforsamling på ulige 
år for 2 år af gangen og de 2 øvrige personer udpeges af klubbens hovedbestyrelse. 
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og evt. sekretær. Fondens bestyrelse mødes efter behov.
 Beslutninger sker ved simpelt flertal. Møderne refereres overfor klubbens hovedbestyrelse.

8. Uddeling af midler
Fondens midler kan ikke søges. Freja’s hovedbestyrelse kan indstille én eller flere personer som 
legatmodtagere. Legatudddelingen skal ske på Idrætsklubben Aalborg Freja’s sportslige generalforsamling. 
Der kan uddeles én eller flere legatportioner eller fondsbestyrelsen kan vælge ikke at uddele. 
Legatet er personligt og kan ikke anvendes af andre. 

Fondens formue skal anbringes forsvarligt og bedst muligt og helst i samarbejde med en investeringsafdeling 
i et pengeinstitut, efter en risikovurdering. Såfremt fondens bestyrelse fravælger samarbejde med en 
investeringsafdeling, skal  formuen stå i kontanter og/eller stats- og/eller realkreditobligationer. Fondens 
formue kan ikke bruges og/eller stilles som sikkerhed.

7. Fondens formue
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