J.nr.

150225

SKEMA FOR ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE FOR MIDTJYDSK SKOLE- OG KULTURFOND– CVR-NR. 52305910

Gældende affattelse
Pkt. 2, 2. ”at”
Det er fondens formål:
at virke for og støtte uddannelsesformål, specielt
Teko-Center Danmark (tidligere Dansk Konfektionsog Trikotageskole) samt Den Danske Eksportskole,

J.nr. 150225 -Torben Buur

Ændret affattelse

at virke for og støtte uddannelsesformål og
forskning, specielt i det midtjyske område,

Begrundelse for ændring

Den Danske Eksportskole i Herning blev oprettet i januar 1979 og nedlagt i januar 2001
efter en fusion med TEKO Center. TEKO
Center var en tekstil- og designskole. Pr. 1.
januar 2015 blev TEKO Center ved sammenlægning en del af det store uddannelseskompleks VIA University College, som har
over 40 videregående uddannelsesretninger,
herunder ingeniører, designere, lærere,
pædagoger og sygeplejersker. I konsekvens
af nedlæggelsen af Den Danske Eksportskole
og TEKO Center ønskes ordlyden tilrettet, så
den stemmer overens med de faktiske forhold, nemlig at det generelt er muligt for
fonden at støtte uddannelses- og forskningsformål.

Gældende affattelse
Pkt. 2, 3. ”at”
Det er fondens formål:
at udleje lokaler i Angligården til Teko-Center
Danmark og Herning Kunstmuseum,
Pkt. 2, 4. ”at”
Det er fondens formål:
at stille skolefaciliteter til rådighed for eventuelle
andre uddannelser, der ønsker at placere sig i Birkområdet,

Pkt. 2, 5. ”at”
Det er fondens formål:
at yde bidrag og støtte til indkaldelse af kunstnere
og andre som gæstelærere ved Teko-Center Danmark samt Den Danske Eksportskole samt at yde
bidrag og støtte til kunstneriske foranstaltninger af
anden art, herunder til eventuel udsmykning af
nævnte skoler.
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Ændret affattelse

at udleje lokaler i Angligården,

udgår

at yde bidrag og støtte til indkaldelse af kunstnere og andre som gæstelærere ved uddannelsesog forskningsinstitutioner i det midtjyske område, samt at yde bidrag og støtte til kunstneriske
foranstaltninger af anden art, herunder til eventuel udsmykning af nævnte institutioner.

Begrundelse for ændring
Jf. ovenfor pkt. 2, 2. ”at”. Udleje af lokalerne sker til generelle uddannelses- og forskningsformål og ordlyden ønskes bragt i overensstemmelse hermed.

Fonden blev stiftet i 1973. Fonden har aldrig
stillet skolefaciliteter til rådighed. Fonden foretager udelukkende udlejning af lokaler i
fondens eneste ejendom, Angligården, jf.
ovenfor. Da bestemmelsen ikke har været
brugt i ca. 44 år, må den anses som bortfaldet
ved lang tids ikke-brug, og ordlyden ønskes
bragt i overensstemmelse med de faktiske
forhold.

Jf. ovenfor p kt. 2, 2. ”at”. Fonden ønsker at
kunne opfylde dette formål på samme vis som
ovenfor ved 2. og 3. at ved at det sker generelt overfor uddannelses- og forskningsmæssige institutioner.

Gældende affattelse

Ændret affattelse

Begrundelse for ændring

Fondens grundkapital består af de af stifterne indskudte kontante beløb samt modtaget gavedonation og kapital ved fusion med Herning Højskoles
Fond således:
Herning Kommune ....................... 2.000.000,00
Dansk Konfektions- og Trikotageskole... 750.000,00
Aktieselskabet Midtbank ................ 500.000,00
Uno-X Fonden ........................... 1.000.000,00
Jydsk Fabrikantforening for Textil
og Beklædning ............................. 500.000,00
Bitten og Aage Damgaard (gave) ...... 1.000.000,00
Herning Højskoles Fond
(fusion) .................................... 1.839.143,00

Jf. LEV § 1, stk. 3 sidestilles gavegivere el.
lign. med fondens stifter, og jf. LEV § 27, stk.
1, nr. 2 skal stifter angives i fondens vedtægter. Vedtægterne ajourføres derfor i overensstemmelse hermed, idet fondens i forlængelse af stiftelsen modtog en gave fra Bitten og
Aage Damgaard på 1 mio. kr.

Pkt. 3
Fondens kapital består af de af stifterne indskudte
kontante beløb.
Herning Kommune ......................... 2.000.000,00
Dansk Konfektions- og Trikotageskole .... 750.000,00
Aktieselskabet Midtbank .................. 500.000,00
Uno-X Fonden ............................. 1.000.000,00
Jydsk Fabrikantforening for Textil
og Beklædning ............................... 500.000,00
I alt ........................................ 4.750.000,00

I alt ....................................... 7.589.143,00
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Fusionen med Herning Højskoles Fond skete
efter tilladelse fra Civilstyrelsen af 7. juli
2008 og som angivet i tillæg til ændring af
vedtægterne af 15. januar 2009.
Grundkapital skal vises som særskilt regnskabspost under egenkapitalen, benævnt som
grundkapital, ligesom grundkapitalen skal
fremgå af vedtægterne jf. LEF § 27, stk. 1,
nr. 4. Det er i forbindelse med gennemgangen
konstateret, at fonden i sit regnskab siden
1990’erne har ladet egenkapitalen forøge
med afkastet af den bundne kapital som
”grundkapital” og ikke som ”overført resultat”. I konsekvens heraf er grundkapitalens

Gældende affattelse

Ændret affattelse

Begrundelse for ændring
udvisende i regnskabet løbende vokset, så
den pr. 31.12.2016 er angivet som 15.329.762
kr. Dette er ikke helt korrekt, da egenkapitalen skulle have været opdelt med en grundkapital i overensstemmelse med grundkapitalen i vedtægterne og et overført resultat. Til
belysning vedlægges årsregnskabet 2016 udvisende egenkapitalen og dermed som angivet
også grundkapitalen på 15.329.762 kr. Fra og
med regnskabet 2017, dvs. med virkning pr.
1. januar 2017 (åbningsbalance), berigtiges
egenkapitalens sammensætning i fondens
regnskab, så den pr. 1.1.2017 vil bestå af en
grundkapital på 7.589.143 kr. og overført resultat på 7.740.619 kr.

Pkt. 4, stk. 1
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.

DAHL Advokatfirma | Tlf. +45 88 91 91 91 | CVR 37310085

Fondskapitalen anvendes til erhvervelse af den i §
2 omhandlede ejendom og kunstsamling og anbringes i det omfang, den ikke anvendes til formålet,
efter bestyrelsens beslutning i et anerkendt pengeinstitut som indskud eller i værdipapirer med middel eller lav risiko; alt under behørigt hensyn til at
bevare fondskapitalen samt opnå tilfredsstillende

Anbringelsesbekendtgørelsen (bekg. nr. 957 af
10.7.2013) finder alene anvendelse på fonde
omfattet af fondsloven (lovbekg. 938/2012).
Bestyrelsen ønsker at kunne placere kapitalen
på sædvanlig vis i form af indskud i banken og
placering i værdipapirer, som ikke har høj-

Gældende affattelse

Ændret affattelse

Begrundelse for ændring

afkast heraf.

risiko profil.

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, herunder haveanlæg, kan alene ske i
overensstemmelse med den ånd, som ligger bag de
oprindelige tegninger, udfærdiget af professor C.
F. Møller, Århus, og professor C. Th. Sørensen, København. Sådanne ændringer kan alene ske på
baggrund af tegninger udfærdiget af en fungerende, almindelig anerkendt arkitekt udpeget af bestyrelsen.

Professor C.F. Møller og C. Th. Sørensen er
begge døde i dag. Den angivne substitution
ved disses forfald er indsat med det formål at
sikre, at tegninger laves med højt arkitektonisk niveau.

Pkt. 4, stk. 2
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 Kunst- og
Arkitektskole efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse, og tegninger til haveanlæg af en af Kunstakademiets Institut for By- og Landsplanlægning udpeget person.

Det væsentligste er, at den ”ånd” der ligger i
de eksisterende bygninger og haveanlæg, opretholdes også ved senere ændringer. Derfor
ønskes det indskrevet, at denne ”ånd” skal
bibeholdes. Dette ligger formentlig allerede i
ordlyden i dag, nemlig at sådanne ændringer
skal ske ”i overensstemmelse med” tegninger
udfærdiget af de afdøde, men det ønskes
præciseret.
Det virker herudover unødigt tungt at skulle
spørge Arkitektskolen i Århus eller Det kongelige danske Kunstakademis Kunst- og Arkitekt-
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Gældende affattelse

Ændret affattelse

Begrundelse for ændring
skole eller Kunstakademiets Institut for By- og
Landsplanlægning om udpegelse af arkitekten, når dette alligevel skal ske ”efter fondsbestyrelsens nærmere bestemmelse”. Da bestyrelsen efter denne ordlyd har kompetence
til at udstille konkrete retningslinjer for valg
af arkitekten, så ønskes bestemmelsen ændret, så bestyrelsen blot selv kan udpege en
sådan arkitekt, forudsat denne er fungerende
og almindelig anerkendt.
Så vidt ses eksisterer Det kongelige danske
Kunstakademis Kunst- og Arkitektskole samt
Kunstakademiets Institut for By- og Landsplanlægning i øvrigt heller ikke længere i den
form, som disse i øvrigt bestod i ved fondens
stiftelse.
Der er med ændringen ikke tilsigtet materielle ændringer, men blot en ajourføring af bestemmelsen, så affattelsen svarer til nutidige
forhold og kan stå tidens tand fremover.
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Gældende affattelse

Ændret affattelse

Begrundelse for ændring

Pkt. 6, stk. 1
Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 11 mand.

Fonden ledes af en bestyrelse på indtil 9 mand.

Fondens maksimale antal medlemmer nedsættes til 9, således flertallet i bestyrelsen
fortsat udpeges af eksterne jf. ændringsforslaget nedenfor ved pkt. 6, stk. 2 og 3.

Pkt. 6, stk. 2 og 3
Fondens bestyrelse består indtil videre af 8 mand, der Fondens bestyrelse vælges således:
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 Kunstud•
valg 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
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Herning Kommune vælger 2 medlemmer, hvoraf
mindst 1 medlem vælges blandt byrådets egne
medlemmer.
Lysgaard Fonden vælger 1 medlem.
Johannes Jensen og Helle Mau Jensens Fond vælger 1 medlem.
Aage Damgaard ApS vælger 1 medlem, dog kun så
længe efterkommere efter Aage Damgaard har
bestemmende indflydelse i selskabet, idet udpegelsesretten herefter overgår til Aage Damgaards
efterkommere personligt.

Stk. 1 tilpasses, da den hidtidige bestemmelse
om 8 medlemmer vedrørte forholdene ved
fondens stiftelse i 1973.
Stk. 2 tilrettes: (1) Udpegelsesretten for TEKO
Centeret ophører, idet dette jf. ovenfor ved
pkt. 2, 2. ”at” ikke længere består som en
lokal enhed. (2) Ligeledes ophører udpegelsesretten for A/S Midtbank, som var en lokal
bank i Herning ved fondens oprettelse. I 2001
ophørte Midtbank og blev overtaget af den
svenske bank, Handelsbanken. Formålet med
at lade disse lokale institutioner udpege et
medlem til bestyrelsen er herefter ophørt. (3)

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.

Eventuelle øvrige bestyrelsesmedlemmer udpeges
af bestyrelsen, og sådanne medlemmer skal være
med tilknytning til det midtjyske område og med
faglige kompetencer som understøtter opnåelse
af fondens formål.

Endelig ophører udpegelsesretten for Textilog Beklædningsindustrien (tidligere Jydsk Fabrikantforening for Textil og Beklædning),
som var en lokal forening i Herning, men som
ikke længere eksisterer - og i princippet er
erstattet af Dansk Mode- og Textil, som er en
landsdækkende organisation og ikke med særlig tilknytning til det midtjyske område.
Alle ovennævnte tre (TEKO, Handelsbanken
Herning og Dansk Mode og Textil) har givet sin
accept til ophøret af denne udpegelsesret.
Det ønskes med ændringen sikret, at udpegelsesretten ikke helt forsvinder til fremmede,
fx ved yderligere fusioner i VIA University College og Handelsbanken.
Endelig foreslås i konsekvens af slankningen
af bestyrelsens sammensætning, at Herning
Kommune vælger 2 medlemmer. Kommunens
nuværende repræsentanter har foreslået, at
disse to udpeges som angivet i den foreslåede
ordlyd, dvs. 1 medlem fra byrådet og mulighed for at vælge om det 2. medlem også skal
være fra byrådet eller være et ”eksternt”
medlem. Vedtægterne konsekvensrettes alle
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steder, så der blot henvises til et af Herning
Kommune valgt medlem, og ikke et af Herning
Kommune ”blandt byrådets medlemmer”
valgt medlem.
Vedr. Aage Damgaard ApS’ udpegelsesret kan
det oplyses, at man er blevet opmærksom på,
at et salg af dette selskab helt vil udelukke
Damgaard-familien fra udpegelsesret. Aage
Damgaard ApS driver blandt andet restaurationskæden A Hereford Beefstouw. Intentionen
har altid været, at Damgaard-familien som en
af de store virkekræfter bag fondens etablering og drift til stadighed har denne udpegelsesret; udpegelsesretten skal blot ikke følge
selskabet Aage Damgaard ApS, hvis dette selskab sælges til tredjemand. Det ønskes præciseret, at Damgaard-familien bevarer udpegelsesretten, selvom Aage Damgaard ApS
måtte blive solgt.
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Gældende affattelse

Ændret affattelse

Begrundelse for ændring

Skulle aktiver og passiver ikke blive overtaget af
Herning Kommune, foretages likvidation af et likvidationsudvalg på 4-6 medlemmer, hvoraf Herning Kommune, Lysgaard Fonden, Johannes Jensen
og Helle Mau Jensens Fond, Aage Damgaard ApS
(dog kun så længe efterkommere efter Aage Damgaard har bestemmende indflydelse i selskabet,
idet udpegelsesretten herefter overgår til Aage
Damgaards efterkommere personligt) hver udpeger
1 medlem, og udvalget kan udpege op til yderligere 2 medlemmer. Til likvidationsudvalgets dispositioner over fondens bygninger, kunstværker, inventar, fonds mv. skal fondsmyndighedens tilladelse forud indhentes.

Konsekvensrettes, så bestemmelsen er i overensstemmelse med ændringen i pkt. 6, stk. 2
og 3 ovenfor vedr. udpegelsesret til fondens
bestyrelse.

”fondsmyndigheden”

Som erhvervsdrivende fond er fonden underlagt Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed.
Bestemmelsen ønskes bragt i overensstem-

Pkt. 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.

Overalt
”Civilretsdirektoratet”
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melse med den i dag brugte generelle betegnelse ”fondsmyndigheden”.

Overalt
”Herning Kunstmuseum”

”HEART – Herning Museum of Contemporary Art”

Herning Kunstmuseum blev til i 1977,
og åbnede d. 9. september 2009 i en helt ny
bygning tegnet af den amerikanske arkitekt
Steven Holl. Ved indvielsen ændrede museet
navn til HEART – Herning Museum of Contemporary Art (CVR-nr. 67437853). Se
www.heartmus.dk
I konsekvens heraf ønskes ”Herning Kunstmuseum” ændret til ” HEART – Herning Museum
of Contemporary Art”
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