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Fundats.
§ 1: Fonden bærer navnet: ”Soldatens og Orlogsgastens Fond”. Fonden har sin egen administration, men står under tilsyn af
Forsvarsministeriet.
§ 2: Det er fondens opgave at yde støtte – herunder ved lån – til tjenstgørende
1. værnepligtige / menige af hær, søværn og flyvevåben, der uforskyldt er kommet i nød eller som øjeblikkelig må
hjælpes i anledning af begivenheder, der griber ind i deres private forhold.
2. Hvor forholdene taler for det, kan der også ydes hjælp til tjenstgørende værnepligtiges efterladte.
3. Desuden kan der af fondens midler i særlige tilfælde ydes bidrag til formål, der efter bestyrelsens skøn kan være til
gavn og adspredelse for de værnepligtige under indkaldelsen, f.eks. til festligholdelse af særlige mindedage,
idrætspræmier m.v.
4. Enhver befalingsmand, der har et selvstændigt kommando, kan uden at behøve at gå kommandovejen gøre
indstillinger til fondens bestyrelse til omhandlede formål.
5. Bestyrelserne for foreningerne under de i § 5 nævnte hovedorganisationer kan direkte foretage indstilling om ydelse
af bidrag til de i stk. tre anførte formål.
§ 3: Til ovennævnte formål kan bestyrelsen anvende såvel indvundne renter, som dele af kapitalen.
§ 4: Fondens formue består af de i 1943 samt senere indkomne midler, bl.a. ved salg af sølvkokarder gennem hofjuveler
Michelsen.
Formuen skal være anbragt i overensstemmelse med reglerne for anbringelse af umyndiges midler eller andre under offentlig
bestyrelse stående midler.
Fondens værdipapirer skal lyde på fondens navn og være deponeret i åbent depot i en sparekasse eller bank. Værdipapirerne
forsynes med forbudspåtegning af forsvarsministeriet.
Selve kassebeholdningen vil altid være at frugtbargøre ved indsættelse i en sparekasse eller bank.
Over fondets aktiver disponeres af to af bestyrelsens medlemmer i forening.
§ 5: Fondens bestyrelse består af tre repræsentanter for Danske Soldaterforeningers Landsråd, Marineforeningen og
Flyvevåbnets Soldaterforening, således at de nævnte organisationer vælger hver en repræsentant.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand for ét år ad gangen på et møde, der ordentligvis afholdes hvert år i marts måned.
Bestyrelsens medlemmer modtager intet vederlag.
§ 6: Formanden varetager de daglige forretninger, og bestyrelsen kan til hans hjælp antage en ulønnet forretningsfører.
§ 7: Det påhviler fondens bestyrelse at føre en protokol for fonden. I denne protokol indføres fundatsen samt i øvrigt alle
meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fonden.
§ 8: De til de enkelte værnepligtige bevilgede beløb kan ikke være genstand for eksekution eller anden retsforfølgelse.
Spørgsmålet om bevilling af hjælp fra fonden afgøres udelukkende af fondens bestyrelse og kan ikke gøres til genstand for
rettergang eller indankning for nogen administrativ myndighed.
§ 9: Over fondens formue, dens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab.
Fondens regnskabsår er kalenderåret.
Fondens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor og skal forsynet med bestyrelsens underskrifter, være indgivet inden
et halvt år efter regnskabsårets udløb til decision i forsvarsministeriet.
Skulle det tilfælde indtræffe, at fondens midler ikke længere kan anvendes efter det oprindelige formål, træffer
forsvarsministeriet efter indstilling af fondens bestyrelse bestemmelse om anvendelse af kapitalen.
ooooooOoooooo
Ansøgning om midler fra fonden.
Som fundatsen er udformet, må det anbefales i særdeleshed at bemærke § 2, stk. 3.
Ordene ”gavn og adspredelse” kan bl.a. forstås således, at hvis en lokalafdeling eller lignende ønsker at give værnepligtige
/menige, der evt. har vagt juleaften et eller andet, vil muligheden være til stede. Ligeledes kan et andet eksempel være, at en
afdeling ved jubilæumsfest eller lignende indbyder et begrænset antal værnepligtige med til denne festlighed. Til et sådant
arrangement, kan der ligeledes ydes økonomisk støtte fra fonden.
Hvad ”idrætspræmier” angår, giver dette sig selv.
Det skal understreges, at bevillinger fra fondens midler KUN lader sig gøre, hvis det klart fremgår, at det er til
værnepligtige/menige.
Ansøgningen stiles til fonden, og fremsendes gennem Landsformanden
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