FUNDATS
for

Fonden til Støtte for
Danske Soldater i Internationale Missioner
CVR/SE-nummer 39 95 74 00

Kredsen Mars og Merkur Danmark (Mars og Merkur) har for at styrke
forsvarsviljen på et præsidiemøde den 3. oktober 2008 besluttet at oprettet en almenvelgørende, ikke-erhvervsdrivende fond med en bunden kapital på 250.000 kr. Den bundne kapital er den 26. november 2009 udvidet til 300.000 kr.
I tilslutning til oprettelsen har Mars og Merkur opnået tilsagn fra fonde
og virksomheder m.fl. om støttebeløb på 250.000 kr. til fondens bundne
kapital og 19.750.000 kr. til fondens fri kapital med henblik på uddeling
til formålet.
For fonden skal gælde følgende bestemmelser.

Navn og hjemsted
§ 1.
Fondens navn er Fonden til Støtte for Danske Soldater i Internationale
Missioner. I daglig tale benævnes fonden "Soldaterlegatet", herefter
omtalt som Legatet.

§ 2.
Legatets hjemsted er i Københavns Kommune.
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Formål
§ 3.
Legatets formål er at støtte militært personel og civile, der af Danmark er
eller har været udsendt i militære missioner i udlandet, og som under
missioner for dansk forsvar pådrager sig fysiske eller psykiske skader, eller som afgår ved døden under udsendelsen eller efterfølgende i forbindelse med forhold, der kan relateres til udsendelsen.
Støtte kan endvidere ydes til de pågældendes efterladte.
Endelig kan Legatet etablere samarbejder, støtte eller udvikle forskningsprojekter, engagere sig i forebyggende aktiviteter eller yde anden form for
støtte, der efter bestyrelsens bedømmelse gavner Legatets formål.

Kapital
§ 4.
Legatets bundne kapital bestod ved oprettelsen af 250.000 kr. og er siden
udvidet til 300.000 kr.
Kapitalgrundlaget søges styrket gennem opnåelse af donationer til den
bundne kapital eller til den frie kapital eller andre tilsagn, der kan fremme Legatets formål.
Legatet kan modtage kontante gaver, der er knyttet til den betingelse, at
de skal anvendes til at støtte bestemte opgaver inden for Legatets formål.

Forvaltning
§ 5.
Legatets aktiver skal lyde på Legatets navn og så vidt muligt noteres som
tilhørende denne.
Bestyrelsen afgør, hvorledes Legatets midler skal anbringes og investeres
inden for de af Justitsministeriet til enhver tid fastsatte regler om anbringelse af fondes midler.
Midler, der er skænket Legatet som fri kapital eller i overensstemmelse
med bestemmelserne oven for i § 4, 3. afsnit, tillægges således ikke Legatets kapital, men holdes til disposition for anvendelse i overensstemmelse
med betingelsen for donationen.
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I sin forvaltning må bestyrelsen dog kun med samtykke fra Civilstyrelsen i
egenskab af fondsmyndighed foretage eller medvirke til ekstraordinære
dispositioner, der kan medføre risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

Præsidium
§ 6.
Bestyrelsen nedsætter et præsidium, der skal følge Legatets virke og rådgive bestyrelsen.
Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om præsidiets virke.

Bestyrelse
§ 7.
Legatet ledes af en bestyrelse på 9-11 medlemmer, der sammensættes således.
Præsidiet udpeger efter indstilling fra bestyrelsen 3-4 civile bestyrelsesmedlemmer og 2-4 repræsentanter for militære personaleorganisationer
og organisationer, der har beslægtede formål. Præsidiet bestemmer antallet af bestyrelsesmedlemmer inden for den fastsatte ramme.
Forretningsudvalget for Mars og Merkur udpeger efter indstilling fra bestyrelsen 3 bestyrelsesmedlemmer blandt de civile medlemmer af Præsidiet for Mars og Merkur.
Bestyrelsesmedlemmer udpeges for en 2-årig periode, således at halvdelen af bestyrelsesposterne besættes hvert år. Sammensætningen af bestyrelsen finder sted på det møde, hvor regnskabet for sidste regnskabsår
behandles.
Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges. Et bestyrelsesmedlem skal udtræde på første regnskabsmøde efter vedkommende er fyldt 70 år.
Hvervet som medlem af bestyrelsen er ulønnet.
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Bestyrelsesmøder m.m.
§ 8.
Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand. Bestyrelsesmedlemmer, der er medlem af forretningsudvalget for Mars og Merkur, kan
ikke vælges til formand for bestyrelsen.
Formanden indkalder med mindst 8 dages varsel pr. brev eller e-mail til
bestyrelsesmøde, når dette er nødvendigt. Ethvert bestyrelsesmedlem kan
forlange, at bestyrelsen indkaldes til møde. Der afholdes dog møde
mindst to gange årligt.
Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretningsorden.

Forretningsudvalg
§ 9.
Bestyrelsen kan udpege et forretningsudvalg, som består af formanden,
næstformanden og formanden for legatuddelingskomitéen. Forretningsudvalget leder Legatet mellem bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan endvidere udpege en sekretær til at bistå sig.

Uddelingskomité
§ 10.
Bestyrelsen udpeger for et år adgangen en uddelingskomité bestående af
5-7 medlemmer. Medlemmerne udpeges blandt bestyrelsens medlemmer
og blandt udefra kommende personer, der har særlig faglig ekspertise eller indsigt i Legatets støtteområder.
Uddelingskomitéen rådgiver bestyrelsen om konkrete uddelinger. Bestyrelsen kan bemyndige Uddelingskomitéen til at foretage uddelinger indenfor Legatets formål og indenfor en af bestyrelsen fastsat årlig ramme.

Administration
§ 11.
Bestyrelsen kan antage en direktør til at varetage Legatets daglige ledelse
samt anden lønnet medhjælp til at administrere Legatets forhold. Bestyrelsen kan overlade administrationen til andre.
Bestyrelsen kan meddele prokura.
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Tegningsret
§ 12.
Legatet tegnes af formanden eller af næstformanden i forening med to
bestyrelsesmedlemmer eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening med
en direktør.

Midlernes anvendelse
§ 13.
Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser til konsolidering af den
bundne kapital. Der skal dog ikke ske henlæggelse til kapitalen af den del
af Legatets indtægter, der hidrører fra midler modtaget i overensstemmelse med bestemmelserne oven for i § 4, 3. afsnit.
Bestyrelsen disponerer i øvrigt Legatets midler efter eget skøn til fremme
af de i § 3 nævnte formål. Skønsmæssige afgørelser truffet af bestyrelsen
kan ikke indbringes for domstolene eller gøres til genstand for nogen art
af påtale.
Hvis det af bestyrelsen skønnes af betydning for opfyldelse af Legatets
formål, kan bestyrelsen i et enkelt år undlade at anvende midler og udskyde anvendelsen af midlerne til et senere regnskabsår. I så fald overføres beløbet til en særlig konto for beløb til senere anvendelse.

Regnskabsår
§ 14.
Legatets regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af 2009.

Årsrapport
§ 15.
Bestyrelsen skal hvert år lade udarbejde en årsrapport med årsregnskab,
ledelsesberetning og ledelsespåtegning. Årsrapporten skal give et retvisende billede af Legatets virksomhed, dens aktiver og passiver, finansielle
stilling samt resultatet.
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Revision
§ 16.
Legatets regnskaber revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret
revisor eller af en revision, der er tilknyttet en til en anerkendt bank godkendt forvaltningsafdeling.

Ændring af fundatsen
§ 17.
Ændringer af fundatsen kan vedtages af bestyrelsen, hvis der i bestyrelsen er 2/3 flertal af de afgivne stemmer derfor. I det omfang det er påkrævet efter lov om fonde og visse foreninger, skal Civilstyrelsens samtykke indhentes.

Opløsning af Legatet
§ 18.
Bestyrelsen kan med 2/3 flertal af de afgivne stemmer beslutte at sammenlægge Legatet med andre fonde eller at opløse Legatet. I det omfang
det er påkrævet efter lov om fonde og visse foreninger, skal Civilstyrelsens
samtykke indhentes.
I tilfælde af opløsning skal Legatets aktiver af den sidst siddende bestyrelse anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i fundatsens
§ 3.
København, den 26. november 2009
I bestyrelsen:

