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Fundats for Anders Lassen Fonden 

§1 .  

Fondens protektor er: Hans Kongelige Højhed Kronprinsen. 

Fondens navn er "Anders Lassen Fonden". 

Dens hjemsted er Vadum, Aalborg kommune. 

Fonden er stiftet den 15. oktober 1996 af Kaptajn Nicolai Moltke-Leth. 

§ 2 .  

Fondens formål er: 

- at belønne betydningsfuld militær indsats samt støtte og opmuntre tilskadekommet dansk militær 
personel, 

- at tilgodese personer der yder eller har ydet en særlig humanitær indsats, eller sådanne personers 
efterladte, og som er i økonomisk trang eller har vanskelige økonomiske forhold, 

i form af en engangsydelse - at yde et økonomisk bidrag som anerkendelse eller opmuntring til 
medlemmer eller tidligere medlemmer af Jægerkorpset eller Frømandskorpset eller sådannes pårø
rende, 

- at knytte Anders Lassen som et forbillede til Jægerkorpset og Frømandskorpset og derved knytte 
tættere bånd mellem de to korps. 

§3. 

Fondens formue ved stiftelsen andrager kr. 260.000,00 kr. med tillæg af eventuelle senere modtagne 
donationer, arv og tilskud til fonden. 

Civilstyrelsen har den 13. juli 2009 tilladt at British Import Unions Tattoo-Legat af 1955 sammen
lægges med Anders Lassen Fonden. 
British Import Unions Tatoo-Legat af 1955 s formue pr. 31.12.2008 på kr. 904.919,00 indgår i An
ders Lassen Fondens bundne grundkapital, der pr. 31.12.2008 er på kr. 2.976.684,00. 

Anbringelsen af fondens kapital skal ske efter de af Justitsministeriet fastsatte regler for anbringelse 
af fondsmidler. 



Fondens midler anbringes i Nørresundby Bank. Midlerne skal administreres således, at fonden opnår 
bedst mulig forrentning og således, at banken foretager en klar adskillelse mellem fondens bundne 
kapital og fondens frie midler, der hidrører fra kapitalafkastet. 

Der etableres således særskilt konto og depot for fondens bundne kapital. 

Under iagttagelse af Justitsministeriets bestemmelser kan ombytning af fondens aktiver finde sted, 
såfremt fondsbestyrelsen måtte finde det hensigtsmæssigt og forsvarligt. 

Af det årlige kapitalafkast kan der maksimalt henlægges 25 % til den bundne fondskapital. 

Endvidere ejer fonden Major Anders Lassens dekorationer, som består af følgende: 

* Kong Christian den X's Erindringsmedalje for deltagelse i Krigen 1940-1945. 

* Storbritanniens Victoria Kors. 

* Storbritanniens Militærkors med 2 bars. 

* Det græske Krigskors. 

* Storbritanniens 1939-1945 Star. 

* Storbritanniens 1939-1945 Italy Star. 

* Storbritanniens 1939-1945 Defence Medal. 

* Storbritanniens 1939-1945 War Medal. 

Dekorationerne kan ikke kapitaliseres. 

§4.  

Den del af fondens årlige indtægter, som resterer efter fradrag af udgifter til fondens administration 
og eventuelle underskud fra tidligere år samt eventuelt rimelig henlæggelse til konsolidering, anven
des efter fondsbestyrelsens skøn til støtte for fondens formål. 

Legatet/legaterne skal principielt uddeles én gang årligt. Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn om, hvor
vidt der skal ske uddeling af hele nettobeløbet, eller kun en del deraf. 

§5.  

Uddeling af legatportionerne sker alene ved bestyrelsens beslutning. Fonden kan ikke søges. 
De tilståede legatportioner kan ikke afhændes eller pantsættes og kan ikke være genstand for arrest, 
udlæg eller inddragelse under konkursbehandling eller anden retsforfølgning. Legatportionerne udbe



tales kontant mod de pågældende legatmodtageres egenhændige kvittering eller ifølge speciel fuld
magt. 

§ 6 -

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer. 

Chefen for Jægerkorpset og chefen for Frømandskorpset er fødte medlemmer. 

Bestyrelsen vælger af sin midte en formand. 

Fondens bestyrelse består af: 

Direktør, cand. jur. Poul Lynggaard (formand) 
Hviddingvej 27 
2610 Rødovre 

Direktør, cand. scient. soc. Nicolai Moltke-Leth (næstformand) 
Vallerød Banevej 3 A 
2960 Rungsted Kyst 

Senior Advisor Jens Mandøe (Kasserer) 
Bulbjergvej 40 
7741 Frøstrup 

Chefen for Jægerkorpset p.t. 
Oberstløjtnant Michael Hyldgaard 
Jægerkorpset, Flyvestation Aalborg 
Thisted Landevej 53 
9430 Vadum 

Chefen for Frømandskorpset p.t. 
Kommandørkaptajn Mogens Christens 
Frømandskorpset, Torpedostation Kongsøre 
Grønlandsvej 14 
4500 Nykøbing Sjælland 

Godsejer, hofjægermester Christian Danneskiold Lassen 
Juellinge Gods 
4653 Karise 

De ikke fødte medlemmer af bestyrelsen vælges af den samlede bestyrelse for 2 år ad gangen. Gen
valg kan finde sted. Så snart disse er tiltrådt, foreslår hver især en suppleant, der skal godkendes af 
de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 



Skulle det nogensinde indtræffe, at der ingen bestyrelse eller ingen fuldstændig bestyrelse findes, ud
nævner Civilstyrelsen det eller de manglende bestyrelsesmedlemmer. 

Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol, i hvilken bestyrelsens beslutninger indføres. 

Bestyrelsens medlemmer oppebærer intet honorar, men kan fa dækning for udlæg. 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Hvor intet andet 
er bestemt i nærværende fundats eller bestyrelsens forretningsorden, træffes alle beslutninger i besty
relsen ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed har formanden den udslaggivende stem
me. 

Bestyrelsen kan meddele speciel fuldmagt til at tegne fonden i nærmere i fuldmagten angivne anlig
gender. 

Bestyrelsen kan endvidere i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed. 

§7. 

Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand, en næstformand og en kasserer, der kan være 
én person. 

Bestyrelsen kan antage en administrator til at varetage den daglige ledelse af fonden i overensstem
melse med de af bestyrelsen angivne forskrifter. Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der 
efter fondens forhold er af ekstraordinær art eller størrelse. 

Det påhviler bestyrelsen at sørge for, at fondens regnskabsføring sker under iagttagelse af lovgivnin
gens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde. 

§8. 

Over fondens formue, indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab. 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår, for hvilket der indsendes årsregnskab, 
er dog regnskabsåret for perioden fra stiftelsen til 31. december 1997. 

Fondens årsregnskab skal opgøres i overensstemmelse med, hvad god regnskabsskik tilsiger, såvel 
med hensyn til vurdering af aktiverne, som vedrørende regnskabets specifikation og de forskellige 
posters benævnelse. 

Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, som vælges af bestyrelsen for ét år ad gangen. 
Revisor kan genvælges. 



Årsregnskabet godkendes og underskrives af bestyrelsen inden seks måneder efter regnskabsårets 
slutning. 

Revisor skal ved påtegning på årsregnskabet bekræfte, at det er revideret, samt om regnskabet efter 
revisors opfattelse er aflagt i overensstemmelse med fundatsen, og om der er foretaget dispositioner, 
der efter revisors opfattelse er stridende mod fundatsen. 

Revisor honoreres efter regning, dog således at bestyrelsen kan indbringe honorarfastsættelsen for 
Foreningen af Statsautoriserede Revisorer til endelig afgørelse. 

§9. 

Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændringer i nærværende 
fundats - bl.a. foranlediget ved tidernes forandrede forhold - skal dette ske med fondsmyndigheder-
nes godkendelse efter den samlede bestyrelses énstemmige indstilling herom. Dog skal de til grund 
for fundatsen liggende, ledende principper, herunder fondens tilknytning til stifternes navne, bibehol
des. 

§10. 

Skulle fondens formue være gået tabt eller på grund af den økonomiske udvikling eller andre om
stændigheder være reduceret så stærkt, at en opretholdelse af fonden ikke kan anses for rimelig, kan 
fonden opløses efter énstemmig indstilling fra den samlede fondsbestyrelse. Opløsningen kræver 
fondsmyndighedernes godkendelse. 

I tilfælde af fondens opløsning skal fondens formue anvendes til de i nærværende fundats' § 2 anførte 
formål. 

Major Anders Lassens dekorationer skal i tilfælde af fondens opløsning overføres til et af Kultur
arvstyrelsen udvalgt museum. 

Aalborg, den 19 oktober 2009 

Poul Lynggaard (formand) Nicolai Moltke-Leth (næstformand) 
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Jens Mandøe^kasserer) Michael Hyld: ri 

Mogens Christens Christian Oanneskiold Lassen 


