
 
 

 

 
1 

Bestemmelser 
for 

forbundets fonde 

08/2020 

Indhold 

1. Formål og ændringer af bestemmelserne for forbundets fonde ................................ 2 

§ 1 Formål .................................................................................................. 2 

§ 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets fonde ........................................ 2 

2. Forbundets ungdomsfond ................................................................................. 2 

§ 3 Fondens navn og formål .......................................................................... 2 

§ 4 Fondens administration ........................................................................... 2 

§ 5 Fondens midler ...................................................................................... 2 

§ 6 Uddelinger fra forbundets ungdomsfond ..................................................... 2 

§ 7 Beslutninger om uddeling fra forbundets ungdomsfond ................................. 3 

§ 8 Regnskab og revision .............................................................................. 3 

§ 9 Ændringer af fundatsen ........................................................................... 3 

  



 
2 

1. Formål og ændringer af bestemmelserne for forbundets fonde 

§ 1 Formål 

stk. 1 Bestemmelserne for forbundets fonde indeholder en oversigt over forbun-
dets fonde og deres formål.  

§ 2 Ændring af bestemmelserne for forbundets fonde 

stk. 1 Ændring af bestemmelserne for forbundets fonde, kan ske på et beslut-
ningsdygtigt repræsentantskabsmøde med simpelt flertal, jf. forbundets 
love § 9, stk. 4. Dog i overensstemmelse med den enkelte fonds eventu-

elle betingelser for ændringer. 

2. Forbundets ungdomsfond 

§ 3 Fondens navn og formål 

stk. 1 Fondens navn er Danmarks Bowling Forbunds Ungdomsfond. 

stk. 2 Fondens adresse er administrationen. 

stk. 3 Fondens formål er at yde støtte til ungdomsatleter under forbundet. 

§ 4 Fondens administration 

stk. 1 Fondens bestyrelse består af forbundets ungdomsudvalg. 

stk. 2 Udgifter i forbindelse med fondens virke afholdes af fonden. 

§ 5 Fondens midler 

stk. 1 Fondens midler tilvejebringes ved frivillige bidrag, eller ved overskud fra 
forskellige arrangementer specielt arrangeret med dette formål for øje.  

stk. 2 Fonden er selv en selvejende institution, hvis midler ingensinde kan an-
vendes til dækning af nogen forbundets påhvilende forpligtelser. 

stk. 3 Bortset for dækning af fondens udgifter, kan bidragene kun anvendes på 

en sådan måde, som udtrykkeligt er fastlagt af bestyrelsen i hvert enkelt 
tilfælde. 

stk. 4 Fondens midler anbringes på en speciel bankkonto, og skal holdes adskilt 
fra forbundets midler. 

stk. 5 Der føres separat regnskab for fonden. 

§ 6 Uddelinger fra forbundets ungdomsfond 

stk. 1 Fondsbestyrelsen indkalder mindst en gang årligt gennem forbundets 
hjemmeside ansøgninger, men også ansøgninger, der fremkommer i 
årets løb, kan komme i betragtning, hvis der er midler hertil. 

stk. 2 Ansøgninger skal stiles til fonden, men sendes til pågældende landsdels-
udvalg, som ved sin påtegning tager stilling til ansøgningens rimelighed. 

stk. 3 Opfyldes de af fondsbestyrelsen stillede betingelser til ydelsen ikke, kan 
denne kræves tilbagebetalt. 
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§ 7 Beslutninger om uddeling fra forbundets ungdomsfond 

stk. 1 Fondsbestyrelsens beslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. I til-
fælde af stemmelighed er formanden for fondsbestyrelsens stemme 

afgørende.  

stk. 2 Fondsbestyrelsen vælger en sekretær, der skal føre protokol over fonds-

bestyrelsens beslutninger.  

§ 8 Regnskab og revision 

stk. 1 Fondens regnskab forelægges i revideret stand forbundets repræsentant-
skab ved det ordinære repræsentantskabsmøde. 

stk. 2 Regnskabsåret følger kalenderåret og revideres af forbundets revision. 

§ 9 Ændringer af fundatsen 

stk. 1 Efter indstilling fra fondsbestyrelsen, kan bestyrelsen for forbundet fore-
slå repræsentantskabet at foretage ændringer i nærværende fundats. 

Vedtaget på det ordinære repræsentantskabsmøde den 21.05.2016 

Med senere ændringer 
den 20.05.2017 samt den 08.08.2020 


