[Gældende vedtægter, inkl. tillæg som er indarbejdet heri].
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1.
Midtjydsk Skole- og Kulturfond er en selvejende institution med hjemsted i Herning.
2.
Det er fondens formål:
at
at

støtte kulturelle og kunstneriske formål,
virke for og støtte uddannelsesformål, specielt Teko-Center Danmark (tidligere Dansk
Konfektions- og Trikotageskole) samt Den Danske Eksportskole,
udleje lokaler i Angligården til Teko-Center Danmark og Herning Kunstmuseum, og
stille skolefaciliteter til rådighed for eventuelle andre uddannelser, der ønsker at placere
sig i Birk-området.
yde bidrag og støtte til indkaldelse af kunstnere og andre som gæstelærere ved TekoCenter Danmark samt Den Danske Eksportskole samt at yde bidrag og støtte til kunstneriske foranstaltninger af anden art, herunder til eventuel udsmykning af nævnte skoler.

at
at
at

Til fremme af fondens formål erhverves Angligården, ejendommen matr. nr. 5 e, 5 1 og 5 m, Birk, Gjellerup Sogn.
Fonden kan senere erhverve andre ejendomme.
3.
Fondens kapital består af de af stifterne indskudte kontante beløb.
Herning Kommune
Dansk Konfektions- og Trikotageskole
Aktieselskabet Midtbank
Uno-X Fonden
Jydsk Fabrikantforening for Textil og Beklædning
I alt

2.000.000,00 kr.
750.000,00 kr.
500.000,00 kr.
1.000.000,00 kr.
500.000,00 kr.
4.750.000,00 kr.

skriver fire millioner syv hundrede femti tusind kroner.
4.
Fondskapitalen anvendes til erhvervelse af den i § 2 omhandlede ejendom og kunstsamling og anbringes i
det omfang, den ikke anvendes til formålet, i øvrigt efter de for anbringelse af legatmidler under offentligt tilsyn gældende regler.
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Yderligere bebyggelse på den i § 2 stk. 2 omhandlede ejendom - herunder ved bebyggelse af parceller fra
ejendommen - samt om- eller tilbygning af eksisterende bygninger og ændring af områdets anlæggelse
kan alene ske i overensstemmelse med tegninger, udfærdiget af professor C. F. Møller, Århus, og professor C. Th. Sørensen, København. Ved disses forfald skal henholdsvis tegning til bygninger udfærdiges af
en arkitekt, udpeget enten af Arkitektskolen i Århus eller af Det kongelige danske Kunstakademis Kunstog Arkitektskole efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, og tegninger til haveanlæg af en af
Kunstakademiets Institut for By- og Landsplanlægning udpeget person.
Fondens kunstsamling, og hvad der træder i stedet herfor, kan kun overdrages til anden side i forbindelse
med fornyelse og supplering af samlingen eller i forbindelse med gave fra fonden til Herning Kunstmuseum ifølge bestyrelsens nærmere bestemmelse. Beløb, som indkommer ved salg, og som ikke samtidigt
anvendes til indkøb eller gave til Herning Kunstmuseum til indkøb af kunst, anbringes som særskilt adskilte midler efter regleme for anbringelse af legatmidler under offentligt tilsyn og - bortset fra en passende
arbejdsbeholdning - noteres på navn og forsynes med Civilretsdirektoratets forbudspåtegning. Midlerne
og disses indtægter kan alene anvendes til supplering af samlingen. Nærværende bestemmelse er ikke til
hinder for udlån og ej heller for udleje af kunstværker for kortere tid.
Pantsætning af de fonden tilhørende faste ejendomme, optagelse af lån i øvrigt og køb på kredit kan kun
ske, såfremt mindst ¾ af den samlede bestyrelse stemmer herfor, og kun således, at den samlede behæftelse på de pantsatte ejendomme ikke overstiger 75 % af den til enhver tid værende offentlige vurdering
af ejendommene, eller - såfremt sådan ikke finder sted - ifølge tilsvarende vurdering, godkendt af Civilretsdirektoratet. De samlede beløb, hvorfor fonden hæfter ifølge lån med eller uden pant og skyld ifølge
køb på kredit med tillæg af fondens gæld i øvrigt på låne- eller købstidspunktet, må inklusive det nye lån
eller køb på kredit ikke overstige 75 % af den foran nævnte vurdering på samtlige fonden tilhørende faste
ejendomme. Væsentlige dispositioner ved pantsætning, lån eller køb på kredit skal godkendes af Civilretsdirektoratet.
Det på ejendommen matr.nr. 5 1 mfl., Birk, Gjellerup Sogn, værende skulpturparkområde og den runde
gård bevares og holdes åben for vederlagsfri offentlig adgang i det omfang, Herning Kommune ikke meddeler sit samtykke til andet.
5.
Fondens årlige nettoindtægt og midler, der eventuelt fremkommer ved lån, anvendes efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse til fremme af fondens formål, herunder i ganske særlige tilfælde overførsel til
anvendelse til specielle formål i de kommende år. Bestyrelsen kan dog beslutte, at indtil 25% af den årlige nettoindtægt skal henlægges til kapitalen. Henlæggelser ud over 25% kræver Civilretsdirektoratets
godkendelse.
6.
Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 11 mand.
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Fondens bestyrelse består indtil videre af 8 mand, der vælges således:
Herning Kommune vælger 3 medlemmer, hvoraf de 2 medlemmer vælges blandt byrådets egne medlemmer. Det 3. medlem, der vælges, skal være kunstkyndig og vælges - så længe Herning Kommunes Kunstudvalg består - blandt dettes medlemmer. Teko-Center Danmark (tidligere Dansk Konfektions- og Trikotageskole), A/S Midtbank, Lysgaard Fonden og Helle Mau Jensen og døtrenes almennyttige fond (tidligere
Uno-X Fonden), Textil- og Beklædningsindustrien (tidligere Jydsk Fabrikantforening for Textil og Beklædning) samt Aage Damgaard ApS (tidligere A/S Angli) vælger hver ét medlem. Det sidste selskab udpeger
dog kun et medlem, så længe efterkommere efter Aage Damgaard har bestemmende indflydelse i selskabet.
Såfremt mindst ¾ af den samlede bestyrelse stemmer herfor, kan bestyrelsen bestemme, at
bestyrelsens antal skal udvides indtil i alt 11, og hvorledes valget af det eller de yderligere
medlemmer skal ske.
Undlader en eller flere af de berettigede at vælge medlem til bestyrelsen, suppleres bestyrelsen i det
omfang, bestemmelse herom træffes, af den resterende bestyrelse efter de i foranstående stykke anførte
regler.
Bestyrelsens medlemmer vælges for en periode af 4 år, og denne valgperiode falder sammen med de
kommunale råds valgperiode. Genvalg kan finde sted.
Såfremt et bestyrelsesmedlem afgår i valgperioden, vælges af den hertil berettigede snarest muligt et
nyt medlem, der fungerer i den resterende valgperiode i det afgåede medlems sted.
Medlemmerne skal være myndige, vederhæftige og uberygtede. Hvis et medlem gør sig skyldig i et uværdigt forhold, kan Civilretsdirektoratet fratage ham hvervet.
Bestyrelsen kan, såfremt mindst ¾ af den samlede bestyrelse stemmer herfor, bestemme, at der tillægges bestyrelsens medlemmer eller enkelte af disse et efter omstændighederne rimeligt vederlag for disses arbejde for fonden.
7.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
Bestyrelsen fastsætter i en forretningsorden de nærmere bestemmelser for udførelse af sit hverv.
Formanden (næstformanden) sammenkalder og leder bestyrelsens møder. Møder skal i øvrigt afholdes,
når krav derom fremsættes af 2 bestyrelsesmedlemmer.
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Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mere end halvdelen af medlemmerne er til stede. Afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens (næstformandens) stemme
afgørende.
Til beslutning om ændring af nærværende fundats samt om fondens ophør fordres, at mindst ¾ af samtlige bestyrelsens medlemmer stemmer herfor, samt at Civilretsdirektoratet meddeler sit samtykke hertil.
Ændring af vedtægternes § 2 og § 4, herunder salg af den i § 2 nævnte ejendom, kan kun ske, hvis ændrede forhold gør det hensigtsmæssigt, og Civilretsdirektoratet tiltræder dette. Ændringer af de nævnte
paragraffer og salg som anført samt ændring af §§ 4, 10 og 11 kan desuden kun ske med Herning Kommunes godkendelse. Ændring af § 6 stk. 1 kan for så vidt angår valget af de 8 medlemmer - kun ske med
tiltrædelse af den, for hvis vedkommende reglerne ændres.
Over bestyrelsens forhandlinger føres en forhandlingsprotokol.
8.
Bestyrelsen har den overordnede ledelse af fondens anliggender og forvalter de fonden tilhørende og
betroede midler samt forestår fondens virksomhed med antagelse af den medhjælp, som fondens bestyrelse til enhver tid måtte finde nødvendig.
Bestyrelsen foranlediger, at der over fonden føres et nøjagtigt og fuldstændigt bogholderi.
Fondens aktiver skal lyde på fondens navn. Det tinglyses pa matr.nr. 5 e, 5 m og 5 1, Birk, Gjellerup
Sogn, at disse ejendomme kun kan sælges med tiltrædelse af Herning Kommune og Civilretsdirektoratet,
dog at et nærmere aftalt areal på mellem 5.000 og 10.000 m2 vederlagsfrit kan overdrages til Herning
Kommune.
For øvrigt skal fondens midler anbringes efter de for anbringelse af legatmidler under offentligt tilsyn
gældende regler. Kapitalen skal noteres på navn og - bortset fra en passende arbejdsbeholdning - forsynes med Civilretsdirektoratets forbudspåtegning.
9.
Fondens regnskabsår løber fra 1. januar til 31. december.
Regnskabet skal i revideret stand foreligge til bestyrelsens godkendelse inden udgangen af juni måned.
Regnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.
Revisor, der ikke må være ansat ved fonden eller være medlem af dennes bestyrelse, vælges for et år ad
gangen. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse fondens regnskab og beholdning og skal mindst to
gange årligt foretage eftersyn heraf.
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10.
Fonden tegnes enten af bestyrelsens formand i forening med et andet bestyrelsesmedlem eller 3 andre
bestyrelsesmedlemmer i forening. I begge tilfælde således, at mindst et af de af Herning Kommune
blandt byrådets medlemmer valgte bestyrelsesmedlemmer medunderskriver.
Til køb, salg og pantsætning af fast ejendom kræves dog underskrift af mindst ¾ af den samlede bestyrelses’ medlemmer og herunder mindst et af de af Herning Kommune blandt byrådets medlemmer valgte
bestyrelsesmedlemmer samt Civilretsdirektoratets tiltrædelse.
Til foretagelse af den daglige forretningsførelse kan der meddeles prokura.
11.
I tilfælde af fondens ophør tilbydes Herning Kommune at overtage aktiver og passiver til anvendelse i
overensstemmelse med fondens formålsbestemmelser § 2 og § 4, idet dog fravigelser herfra kan ske i det
omfang, det efter Herning Kommunes og Civilretsdirektoratets skøn findes hensigtsmæssigt.
12.
Skulle aktiver og passiver ikke blive overtaget af Herning Kommune, foretages likvidation af et likvidationsudvalg på 6 medlemmer, hvoraf Herning Byråd vælger et, A/S Midtbank, Teko-Center Danmark (tidligere Dansk Konfektions- og Trikotageskole), Lysgaard Fonden og Helle Mau Jensen og døtres almennyttige
fond (tidligere Uno-X Fonden), Textil- og Beklædningsindustrien (tidligere Jydsk Fabrikantforening for
Textil og Beklædning) og Aage Damgaard ApS (tidligere A/S Angli) hver vælger et medlem. Det sidste
selskab udpeger dog kun et medlem, sa længe efterkommere efter Aage Damgaard har bestemmende
indflydelse i selskabet. Til likvidationsudvalgets dispositioner over fondens bygninger, kunstværker, inventar, fonds mv. skal Civilretsdirektoratets tilladelse forud indhentes.
Den ved likvidationen fremkomne nettoformue overgår til et af Civilretsdirektoratet godkendt formål
inden for de under § 2 stk. 1 og 2 angivne rammer.

13.
Disse vedtægter kan ikke ændres uden Civilretsdirektoratets samtykke, jf. § 7.
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Vedtaget den 9. november 1973 med Kongelig Konfirmation af 16. november 1973 med ændringer af 13.
marts 1980, samt ændringer af 18. maj 1992 og 24. oktober 1995 med Civilretsdirektoratets samtykke,
samt som ændret ved tillæg af 26. juni 1997, tillæg af 5. november 2001 og tillæg af 15. januar 2009.
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