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FUNDATS 

for 

”Louis Maags Fond under Roskilde Sejlklub” 

 

 Roskilde Sejlklub har modtaget arv i boet efter forhenværende fabrikant Louis Maag, afgået  
 ved døden  den 24. december 1978, på grundlag af bestemmelser truffet i et af Louis Maag  
 oprettet testamente. 
 Midlerne er tilfaldet Roskilde Sejlklub uden nærmere angivelse af noget bestemt formål med 

 midlernes anbringelse. 
 Til minde om Louis Maag og dennes store betydning for dansk sejlsport har Roskilde Sejlklub 

 besluttet at oprette et fond på grundlag af de fra Louis Maags bo modtagne midler og har oprettet 
 følgende fundats for nævnte fond: 

 
§ 1. 

  Fondets navn er ”Louis Maags Fond under Roskilde Sejlklub”. 
 
 Fondet har som henhørende under Roskilde Sejlklub hjemsted i Roskilde med postadresse  
 c/o den til enhver tid værende formand for Roskilde Sejlklub. 
 

§ 2. 
 Fondets formue består ved dettes stiftelse af de midler, som er udlagt på skiftet efter Louis  
 Maag og som efter betaling af arveafgift udgør følgende beløb: 
 
 Obligationer, nom. kr. 12.000,-  5 ½ % Kreditforeningen 
   for kommuner i Danmark, incl. 
   vedhængende renter  Kr. 8.954,66 
           ”             ”    kr. 27.500,- 3 ½ % Dansk Statslån 1901 
   incl. vedhængende renter  Kr. 6.552,63 
 Kontant     Kr.    370,32 
 
 
 
       Fondets midler 

§ 3. 
 Fondets midler skal anbringes på betryggende måde, således at bestyrelsen ved sine beslutninger 
  i så henseende bør have reglerne om anbringelse af båndlage midler for øje, men kan  
 dog fravige disse såvel i henseende til anbringelsesmåde som den sikkerhedsmæssige placering,  
 idet bestyrelsen tillige skal sikre det bedst mulige afkast af fondets midler. 
 Fondets aktiver skal lyde på fondets navn og skal så vidt muligt noteres som tilhørende dette. 
 Fondets værdipapirer og lignende midler skal bero i åbent depot i anerkendt institut. Kontante  
 midler, bortset fra uvæsentlige beløb, skal anbringes på konto i et pengeinstitut. 
 

§ 4. 



 Fondets formål er at yde økonomisk støtte til medlemmer af Roskilde Sejlklub til fremme af 
 sejlsportsinteresser. 

 Støtten kan ydes i form af hel eller delvis godtgørelse af rejseudgifter, til anskaffelse af både,  
 sejl og andet grej eller på anden efter bestyrelsens bestemmelser hensigtsmæssig måde. 
 Fondets virksomhed kan udøves således, at der ikke alene anvendes renter eller andet afkast  
 af fondets formue, men tillige således, at der om fornødent tages op af fondets kapital. 
 I øvrigt er det overladt til fondets bestyrelse at udøve fondets virksomhed således, at det vil  
 eksistere på længere eller ubestemt tid. 
 

§ 5. 
 Fondets bestyrelse er den til enhver tid værende bestyrelse for Roskilde Sejlklub. 
 

§ 6. 
 Fondets regnskabsår er kalenderåret. 
 Bestyrelsen skal hvert år aflægge særskilt regnskab over fondets indtægter og udgifter  
 med oplysning om de i årets løb skete uddelinger og over fondets formue. 
 Fondets regnskab er undergivet den revision, som udøves af Revisionen for Roskilde  
 Sejlklubs regnskaber og fondets regnskaber skal indgå som bestanddel af disse. 
 

§ 7. 
  Justitsministeriet kan efter bestyrelsens indstilling bestemme ændringer i denne fundats  
 eller andre forhold vedrørende fondet i overensstemmelse med ministeriets til enhver tid  
 gældende praksis. 
 
      Roskilde, den 31/3 1980 
 
 Sign. Hans-Kurt Andersen, Frans Goldbach, Mogens Mandrup, Poul L. Wiisbye,  
 Leif Egelund Andersen 


