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Vedtaegter for Fonden Toldhuset

NAVN 0G HJEMSTED

§1

Fondens navn er Fonden Toldhuset.

Fonden er fortseettende fond efter fusion af 1. januar 2017 mellem:

Fonden Toldhuset, stiftet af S¢ren Olsen, der pa sammenlaegningstidspunktet
havde egenkapital stor kr. 798.890,00

08

Fonden Toldcafeen,  stiftet af S¢ren  Olsen,  der pa  sammenla9gningstidspunk-
tet havde egenkapital stor kr. -1.783.295,00.

Fonden er under offentligt tilsyn af Socialtilsyn ¢st.

§2

Fondens hjemsted er Guldborgsund Kommune.

FORMAL

§3

Fondens formal er at drive socialpaedagogisk virksomhed for voksne  med  udviklings-
heemning/sent udviklede, hvor borgeren arbejder med og for egen udvikling.

Formalet sages blandt andet opnaet gennem etablering af et bosted og et dagtilbud.

Fonden kan til opfyldelse af formalet erhverve fast ejendom.
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Fondens formal er almennyttigt/velg¢rende.

GRUNDKAPITAL

§4

Fondens grundkapital udgjorde pr. stiftelse kr.  10.000,-.

Grundkapitalen er indbetalt kontant.

Grundkapitalen  skal  i  pengeinstitut  indesta  pa  seerskilt  prohiberet  konto  lydende  pa
fondens navn.

ADSKILLELSE MELLEM  FOND OG STIFTEREN

§5

Der er ikke ti'llagt stifteren eller dennes familie seerlige rettigheder eller fordele.

§6

Fondens  midler  kan  ikke  anvendes  af  enkeltpersoner  til  private  formal,  ligesom  et
eventuelt  driftsoverskud  kun  kan  anvendes  i  overensstemmelse  med  fondens  for-
malsparagraf -dog efter fradrag af rimelige henlaeggelser til konsolidering.

lngen  af fondens  midler kan  nogensinde,  ej  heller ved dens oph¢r, vederlagsfrit  ud-
betales til stifteren eller til dennes familie, men skal anvendes til opnaelse af fondens
formal.  Pa  samme  made  rna  ej  heller foretages  udlan  af fondens  midler til  naevnte

personer.

BESTYRELSEN

§7

Fonden ledes af en bestyrelse pa 5 medlemmer, der er fondens ¢verste myndighed.
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Bestyrelsen skal  have medlemmer, der tilsammen eller hver for sig besidder en eller
flere af f¢Igende kvalifikationer:

¢konomisk og/eller administrativ erfaring, faglig indsigt i eller erfaring med arbejdet
med den oven for beskrevne malgruppe eller andre med saerlige behov saint erfaring
i ledelse, herunder personaleledelse.

Bestyrelsesmedlemmer modtager et rimeligt vederlag for bestyrelsens arbejde.

§8

Den daglige leder af fonden rna ikke have stemmeret i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal sammenseettes saledes,  at mindst 6t medlem er uafhaengigt af fon-
dens  daglige   leder.   Den   daglige  leder,  dennes  aegtefelle  eller  personer,   der  er
knyttet til de neevnte personer ved slaegt-eller svogerskab i ret op-eller nedstigende
linje eller sidelinjen sa naert som s¢skende, kan ikke udg¢re bestyrelsens flertal.

§9

Bestyrelsen udpeges for to ar ad gangen til den 31. december.

F¢rste gang afgar pr.1. januar 2017 to medlemmer,  herefter afgar pr.1. januar 2018
tre  medlemmer  og  sa  fremdeles.  Matte  bestyrelsen  ikke  senest  med  udgangen  af
december mf ned  have  udpeget eller taget  initiativ til  udpegningen  af nye  bestyrel-
sesmedlemmer,   fortsaBtter   den   hidtidige   bestyrelse   i   en   2-arig   periode   og   sa
fremdeles.

Afgar  bestyrelsesmedlemmer,  skal  nye  udpeges  uden  ugrundet  ophold,  saledes  at
bestyrelsen  altid  bestar  af 5  personer.  Bestyrelsen  fungerer  dog,  indtil  dens flertal
har valgt en ny.

Bestyrelsen er selvsupplerende. Genudpegning kan finde sted.
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§10

Bestyrelsen  konstituerer sig med  en formand og en  naestformand.  Dette skal ske  pa
det  f¢rstkommende  bestyrelsesm¢de,  hvor  bestyrelsen  er  beslutningsdygtig,  efter
den 1. januar i det ar, hvor bestyrelsen er valgt/udpeget i henhold til § 9.

§11

Meddelelse om aEndringer i  bestyrelsens sammensaetning indgives straks til socialtil-
synet.

§12

Bestyrelsen  holder  mode,  sa  ofte  1  medlem  eller  revisor ¢nsker  dette,  dog  mindst
fire gange arligt.

M¢de indkaldes skriftligt med 14 dages varsel.

Bestyrelsen  er  beslutningsdygtig,  nar  mindst 3  medlemmer er til  stede.  Bestyrelsen
er  ogsa  beslutningsdygtig,  nar samtlige  medlemmer  er til  stede  og  enige  i  m¢dets
afholdelse, uanset eventuel misligholdelse af ovennaevnte tidsfrist for indkaldelse.

§13

Afg¢relser  i  bestyrelsen  besluttes  ved  simpelt  flertal,  jf.  dog  reglerne  vedr¢rende
opl¢sning, vedta3gtsaendringer og va=sentlige beslutninger i ¢vrigt.

Ved stemmelighed er formandens stemme afg¢rende.

§14

Bestyrelsen  har  det  overordnede  ansvar  for  fondens  drift,  herunder  at  driften  af
fonden er i overensstemmelse med formalet.

Bestyrelsen er ansvarlig for, at fonden til  enhver tid drives i overensstemmelse  med
den af socialtilsynet meddelte godkendelse i henhold til lov om socialtilsyn.
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§15

Bestyrelsen fastsaetter selv sin forretningsorden.

§16

Der fares  referat over bestyrelsens  beslutninger.  Referatet  underskrives af samtlige
tilstedeveerende medlemmer senest pa det naeste mode. Et medlem, der ikke er enig
i bestyrelsens beslutning, har ret til at fa tilf¢rt sin mening i referatet.

DAGLIG  LEDELSE

§17

Til at forests den daglige ledelse af fonden ansaetter bestyrelsen en daglig leder. Den
daglige leder skal have relevante kompetencer i forhold til at lede det oven for under
fondens formal beskrevne tilbud.

Den  daglige  leder har -i  henhold til  en af bestyrelsen  udfeerdiget ledelsesinstruks -
det daglige ansvar for fondens drift og den daglige ledelse,  herunder kontakten  med
den tilsynsf¢rende  myndighed, de visiterende  myndigheder,  par¢rende,  andre sam-
arbejdspartnere, bestyrelsen in.fl.

Den daglige leder forestar blandt andet anseettelse og afskedigelse af personale saint
den  neermere  planleegning og tilrettelaeggelse af personalets arbejde  mv.  Underret-
ning om anseettelser og afskedigelser skal gives til bestyrelsen.

Lederen  samarbejder  med  bestyrelsen  til  opnaelse  af  fondens  formal  saint  til,  at
fonden drives i overensstemmelse med den af socialtilsynet meddelte godkendelse.

§18

Den  daglige  leder  deltager,  uden  stemmeret,  i  bestyrelsesm¢derne  og  fungerer  i
¢vrigt som sekreteer for bestyrelsen.

Den  daglige  leder har ansvaret for,  at der udarbejdes  budget,  saint at der afleveres
regnskab efter gaeldende regler.
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TEGNINGSREGEL

§19

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden  og lederen  i forening eller af lederen  og to
bestyrelsesmedlemmer i forening.  Fonden  kan  delegere  sin tegningsret vedr¢rende
konkrete  dispositioner til  lederen  af fonden  i  henhold  til  beslutningsreferat  (proku-
ra).

VAESENTLIGE DISPOSITIONER

§20

Vaesentlige dispositioner vedr¢rende fonden, herunder k¢b, salg eller pantseetning af
fast  ejendom,  indgaelse  eller  ophaevelse  af  lejekontrakter  mv.  kraever  kvalificeret
flertal i bestyrelsen (alle stemmeberettigede minus 6n).

Ekstraordinaere dispositioner skal, forinden  de gennemf¢res, foreleegges tilsynsmyn-
digheden til godkendelse.

HAEFTELSE

§21

For fondens forpligtelser haefter alene fonden  med sin formue.  Klausuler pa gaver til
fonden skal respekteres.

BUDGET OG ARSRAPPORT

§22

Det  ¢konomiske  grundlag  for  fondens  drift  tilvejebringes  gennem  betaling  for  de
socialpaEdagogiske ydelser, som fonden  leverer, saint i ¢vrigt ved gaver, arv, donati-
on mv.
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§23

Bestyrelsen  er  ansvarlig  for,  at  der  udarbejdes  budget  for  fondens  drift  i  overens-
stemmelse  med   lovgivningen  og  gaeldende  retningslinjer  som   er  fastsat  i   lov  og
bekendtg¢relse  om  socialtilsyn  saint  om  tilbudsportalen,  og  at  det  af  bestyrelsen

godkendte budget fremsendes til socialtilsynet.

Fondens  budget  fremsendes  hvert  ar  senest  den  1.  oktober til  socialtilsynets  god-
kendelse, sa  laBnge fonden er godkendt i henhold til lov om social service.

§24

Bestyrelsen  er ansvarlig for, at der udarbejdes arsrapport, som viser drifts~,  anlaegs-
og etableringsudgifter saint formuebevaegelser,  alt i  overensstemmelse  med  lovgiv-
ningen heroin.

Arsrapporten  skal  revideres af en  af bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registre-
ret revisor. Revisor vaelges for et ar ad gangen.

Fondens regnskabsar f¢Iger kalenderaret.  Den  reviderede arsrapport for det forega-
ende ar fremlaegges for bestyrelsen senest i april maned hvert ar.

Umiddelbart  efter ferdigg¢relsen  af revisionen  fremsendes  den  reviderede  arsrap-

port af revisor til socialtilsynet til orientering, sa laenge fonden er godkendt i  henhold
til  lov om social service.

OVERSKUD

§25

Det pahviler fondens bestyrelse at anvende arets indteegter (overskud),  med fradrag
af rimelige  henleeggelser, til  konsolidering af fondens formue.  Anvendelsen  kan  dog
udskydes til senere  regnskabsar,  hvis det er af betydning for opfyldelsen  af fondens
formal, jf. principperne i fondslovens § 29.
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VEDTAGTSAENDRINGER OG OPL¢SNING

§26

A=ndring i  naervaErende vedtaEgter saint beslutning om opl¢sning af fonden  kan  med
kvalificeret flertal  (alle stemmeberettigede  minus en)  besluttes af bestyrelsen  pa to

pa hinanden f¢lgende m¢der med mindst 14 dages mellemrum.

Beslutning om aendring af fondens vedteegter og opl¢sning af fonden skal godkendes
af socialtilsynet og Civilstyrelsen.

§27

I  tilfeelde  af fondens  opl¢sning  skal  dens  eventuelle  nettoformue  anvendes  til  be-
slaegtede   formal   efter   bestemmelse   i   bestyrelsen   med   kvalificeret   flertal   (alle
stemmeberettigede minus 6n).  Bestyrelsens beslutning om anvendelse af et eventu-
elt overskud i forbindelse med opl¢sningen skal godkendes af socialtilsynet.

Fondsmyndigheden skal godkende selve opl¢sningen af fonden.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION

§28

Bestyrelsesmedlemmer og den  daglige  leder kan  anvende  elektronisk dokumentud-
veksling og elektronisk post i deres kommunikation med hinanden og andre.

lndkaldelse til bestyrelsesm¢der, herunder dagsorden, beslutningsforslag, arsrapport
og  andre  dokumenter,  tilmelding,  referat  og  andre  generelle  og  individuelle  oplys-
ninger kan kommunikeres elektronisk.

Oplysning om kravene til de anvendte systemer og om fremgangsmaden i forbindel-
se med elektronisk kommunikation kan fas ved henvendelse til fonden.
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