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Fundats
§ 1. Fonden hvis navn er ”Flyvevåbnets Jubilæumsfond”, er oprettet den 1. juni 1991 efter
Flyvevåbnets 40-års jubilæum den 1. oktober 1990. Fondens hjemsted er København og
dens adresse er c/o Reserveofficersforeningen i Danmark, Kastellet, 2100 København Ø.
§ 2.

Fondens formål er:
- at honorere personer eller institutioner, der har ydet en påskønnelsesværdig indsats for
Flyvevåbnet eller som tjenstgørende i Flyvevåbnet ydet sen sådan indsats for
Forsvaret.
- at støtte personer eller institutioner, der virker til gavn for Flyvevåbnets anseelse i
Danmark såvel som i udlandet eller bidrager til øget forståelse for Flyvevåbnets rolle
I totalforsvaret samt
- at støtte studier af luftmilitære emner og udgivelse af publikationer vedrørende sådanne emner.

§ 3.

Fonden er oprettet for midler – kr. 244.991,90 – fremkommet dels ved overskud af salget
af bogen ”Historien om Flyvevåbnet”, dels ved sponsorbidrag til udgivelsen af samme.
Kapitalen må ingen sinde formindskes og skal være anbragt efter de til enhver tid gældende bestemmelser for anbringelse af fondsmidler. Fondens værdipapirer skal lyde på
fondens navn og skal så vidt muligt være noteret som tilhørende denne.
Til opfyldelse af fondens formål kan alene disponeres over 75% af den årlige nettoindtægt
Af fondens formue. 25% af nettoindtægten tillægges fondens formue hvert år. Såfremt der
Et år skønnes ikke at være behov for at anvende hele det disponible beløb til uddeling,
overføres det overskydende beløb til uddeling i følgende år, og holdes adskilt fra fondens
øvrige værdier.
Formuen vil kunne forøges ved modtagelse af arv, gaver eller andre midler, som fondens
bestyrelse mener at kunne modtage. Sådanne midler undergives samme regler som
ovenfor anført.

§ 4:

Den årlige legatuddeling finder sted på årsdagen for oprettelsen af Flyvevåbnet, den 1.
oktober.

§ 5:

Fonden ledes af en bestyrelse bestående af:
1. Chefen for Flyvertaktisk Kommando, der er formand.
2. En repræsentant for Flyvevåbnets Soldaterforening.
3. En repræsentant for reserveofficererne i Flyvevåbnet.
4. En repræsentant for stampersonellet i Flyvevåbnet, samt
5. En repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.

§ 6:

Fondens bestyrelse holder møde mindst én gang årligt efter indkaldelse ved formanden.
Hvis tre bestyrelsesmedlemmer begærer bestyrelsen indkaldt med angivelse af dagsorden,
skal indkaldelse af bestyrelsen finde sted til afholdelse af møde inden 14 dage. Der føres
protokol over det på bestyrelsesmøderne passerede herunder særligt trufne beslutninger.

§ 7:

Fondens regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet føres ved formandens foranstaltning og
revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor.
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Omorganiseres Forsvaret, således at Flyvevåbnet ophører at bestå som selvstændig
værnsgren, træffer bestyrelsen bestemmelse om fondens fremtidige virke, om nødvendig
ændring af dens formål samt om bestyrelsens sammensætning, alt under iagttagelse af
gældende fondslovgivning.

Fonden er oprettet af Komiteen til udgivelse af ”Historien om Flyvevåbnet”, der oprindeligt bestod af:
Jens Østergaard
Oberstløjtnant af reserven
Næstformand i Reserveofficersforeningen i Danmark.
Flemming Raalund
Formand for Flyvevåbnets Soldaterforening
Knud Jørgensen
General
Forsvarschef.
Komiteen har udpeget følgende fondsbestyrelse:
O. Fogh, formand, Generalmajor, chef for Flyvertaktisk Kommando.
F. Raalund. Repræsentant for Flyvevåbnets Soldaterforening.
J. Østergaard, Oberstløjtnant-R, repræsentant for reserveofficererne i Flyvevåbnet.
L. Friis, Oversergent, repræsentant for stampersonellet i Flyvevåbnet.
R. S. Hansen, Oberst, repræsentant for tidligere tjenstgørende officerer i Flyvevåbnet.

