KOMMANDØR

G. de Lichtenbergs Fond

F U N D A T S
FOR
KOMMANDØR G. de LICHTENBERGS FOND
stiftet af
Marineforeningens Godthåb Afdeling
den 4 oktober 1962
§ 1.
Formålet med denne fond er at yde hjælp til unge mennesker med bopæl
i Grønland, der ønsker at uddanne sig som sømænd og som ønsker at tage
uddannelsen om bord i et skoleskib eller på en søfartsskole.
§ 2.
Til varetagelse af fondens løbende forretninger vælges af Marineforeningens
Godthåb Afdeling´s ordinære generalforsamling en bestyrelse på 5 medlemmer og 2 suppleanter.
Bestyrelsesmedlemmerne vælges for 2 år ad gangen og således, at der det
ene år afgår 3 bestyrelsesmedlemmer og det andet år 2 bestyrelsesmedlemmer.
Genvalg kan finde sted.
Suppleanterne vælges for et år af gangen og rækkefølgen afgøres af
stemmeantallet.
Genvalg kan finde sted.
Såfremt et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen, indtræder 1. suppleanten i bestyrelsen for det pågældende bestyrelsesmedlems valgperiode.
Fondens bestyrelse konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.
Fondens kasserer kan ikke samtidig være kasserer for Marineforeningens
Godthåb Afdeling.

§ 3.
Fondens formue fremkommer ved frivillige bidrag og indvundne renter
samt gebyr for fondens diplomer.
Modtagne af bidrag kan ikke tilbagebetales.
Fondens bestyrelse kan iværksætte aktiviteter til forøgelse af fondens
formue og disponible midler men fondens bestyrelse kan ikke i denne forbindelse forpligte fondens formue eller likvide kapital.

§ 4.
Fondens formue anbringes i værdipapirer efter reglerne for umyndiges
midler og noteres på fondens navn.
Kun renter af fondens formue kommer til anvendelse og indtil dette
sker skal de anbringes i et pengeinstitut på rentegivende konti.
Fondens kasserer fører fondens regnskab.
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§ 5.
Støtten til uddannelse af sømænd sker ved indkaldelse af ansøgninger ved
annoncering i de i Grønland værende lokaldækkende blade.
Ansøgningerne sendes til fondens bestyrelse der kan lade søfartskyndige
udtale sig ansøgningerne, forinden fondens bestyrelse træffer afgørelse
om hvilke ansøgninger der skal støttes.
Fondens bestyrelse kan derudover træffe bestemmelser om støtte til uddannelsesaktiveteter inden for søfarten såfremt der er midler til rådighed
når fondens hovedformål er tilgodeset.
§ 6.
Fondens regnskab skal inden udgangen af januar måned hvert år forelægges fondens bestyrelse der lader det reviderer af de af Marineforeningens
Godthåb Afdeling valgte revisorer.
Fondens regnskab skal offentliggøres for afdelingens medlemmer.
§ 7.
Skulle Marineforeningens Godthåb Afdeling ophører med at bestå skal
fondens bestyrelse i samråd med den sidste bestyrelse for afdelingen drage
omsorg for at fonden med tilløbende renter overdrages til Marineforeningens
hovedbestyrelse, som så arbejder videre med den så vidt muligt i henhold til
fondens statutter.
Ophører skoleskibe og søfartsskoler med at bestå bør den siddende bestyrelse for fonden sørge for ved tilføjelser at forandre fundatsens ordlyd
i overensstemmelse med de givende forhold men dog således at grundtanken om
støtte tilde sømandsmæssige uddannelser bevares længst muligt, eventuel ved
ydelse af støtte til anskaffelse af udstyr og lignende.
Skulle forholdene udvikle sig således at økonomisk støtte til sømandsuddannelse ikke er nødvendig kan indkomne midler anvendes til hjælp for unge
mennesker med bopæl i Grønland til uddannelse på højskoler eller faglige skoler i Danmark.
Nærværende revideres fundats er anerkendt af Kommendør G. de Lichtenberg
den 12 november 1984.
Anerkendt af Marineforeningens Godthåb Afdeling generalforsamling den
19 juni 1985.
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