
 
 

 

for 

Kirsten Overgaard Hjortholm Olsens og Gunnar Steen Jakobsens Familiefond 

 

 

1. Navn 

1.1 Fondens navn er: Kirsten Overgaard Hjortholm Olsen og Gunnar Steen Jakobsens 

Familiefond. 
 

2. Stiftere 

2.1 Fonden er stiftet i henhold til testamente af 22.03.2016 af midler fra dødsboet efter Gunnar 

Steen Jakobsen, der afgik ved døden d. 06.08.2016. 
 

3. Hjemsted 

3.1 Fondens hjemsted er Aarhus Kommune.  
 

4. Formål og uddeling 

4.1 Fondens formål er at støtte kunst- og kulturlivet i Aarhus Kommune ved efter ansøgning 

årligt at uddele 4 legater. Ansøgninger vedrørende musik, skulptur, billedkunst og landart skal 

have fortrinsret.  
 

4.2 Når ansøgninger skal bedømmes, skal fondsbestyrelsen have ret til at søge sagkyndig 

assistance fra ARoS Aarhus Kunstmuseum, Det Jyske Musikkonservatorium eller anden 

sagkyndig bistand efter bestyrelsens skøn. 
 

4.3 Legaterne i pkt. 4.1. skal udgøre kr. 250.000 pr. legat (2016-tal), som pristalsreguleres årligt 

pr. 1.1. i det pågældende år. 

  

4.4 Der skal af fondens midler anvendes kr. 2.000.000 til etablering af en skulptur på en synbar 

større plads på de nye havnearealer ved Aarhus Havn. Skulpturen skal have en vis størrelse, 

min. 2-3 meter høj. Beløbet kan indgå som en del af et større beløb. Skulptøren udvælges med 

sagkyndig assistance fra ARoS Aarhus Kunstmuseum.  

 

 

 

V E D T Æ G T E R  



 
 

 

4.5 Fonden skal endvidere erhverve et eller flere malerier for samlet op til 1.000.000 kr. 

Malerierne skal anvendes til kunstudsmykning på hospitaler og lignende i Aarhus kommune, 

primært til ophængning på Skejby Sygehus/Aarhus Universitetshospital, Skejby. 

 

5. Forretningsorden 

5.1 Fondsbestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden med nærmere beskrivelse af 

ansøgningsfrister og øvrige detaljer omkring ansøgning, uddeling af legaterne og fondens 

forhold i øvrigt. 
 

6. Kapital 

6.1 Ved stiftelsen udgør fondens aktiver kr. 1.000.000,00. 
 

6.2 Egenkapitalen udgør kr. 1.000.000,00. 
 

7. Rettigheder 

7.1 Der er ikke tillagt stifteren eller andre særlige rettigheder. 
 

8. Bestyrelse samt udpegning heraf 

8.1 Fonden ledes af en bestyrelse på tre-fem medlemmer, idet fondens bestyrelsesmedlemmer 

udpeges af denne.  
 

8.2 Fondens bestyrelse skal mindst bestå af:  
 

1. En advokat, som ligeledes skal være formand for bestyrelsen. 
 

2. En person med økonomisk erfaring indenfor formueforvaltning, udpeget efter indstilling 
fra et pengeinstitut, f.eks. Nordea Bank A/S, Clemens Torv 2, 8000 Aarhus C. 
 

3. Den til enhver tid værende direktør for Kultur- og borgerservice i Aarhus Kommune. 
 

8.3 Fondens første bestyrelse udpeges af bobestyrer i dødsboet efter Gunnar Steen Jacobsen. 
 



 
 

8.4 Afgørelser i bestyrelsen besluttes ved simpelt flertal. Såfremt et bestyrelsesmedlem ikke 

stemmer eller der af anden årsag opstår stemmelighed, vil formandens stemme være 

afgørende. 
 

8.5 Bestyrelsen modtager et rimeligt arbejdsvederlag for bestyrelseshvervet, ligesom fonden 

betaler bestyrelsesmedlemmers omkostninger ved udøvelse af hvervet.  
 

8.6 Bestyrelsen tilrettelægger den løbende administration af fonden. 
 

9. Tegningsret 

9.1 Bestyrelsen tegnes af bestyrelsens formand i forening med 1 medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen kan meddele prokura. 
 

10. Årsregnskab og revision 

10.1 Fondens bestyrelse skal hvert år udarbejde et årsregnskab. Regnskabsåret er kalenderåret. 

Det første regnskabsår går dog fra fondens stiftelse til udgangen af kalenderåret. 
 

10.2 Fondens regnskab revideres af en eller flere statsautoriserede revisorer, udpeget årligt af 

fondens bestyrelse. Det første regnskabsår revideres regnskabet af 

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 
 

11. Anbringelse af midler 

11.1 Fondens midler skal anbringes bedst muligt i sikre værdipapirer og i overensstemmelse med 

de regler, der er fastsat om anbringelsen af fondes midler. 

 

12. Fondens overskudsanvendelse og bundne kapital  

12.1 Fonden er berettiget til at modtage gaver. Såfremt en gave består af likvide midler tillægges 

midlerne fondens bundne kapital, med mindre andet er bestemt af gavegiver. 
 

12.2 Bestyrelsen har pligt til at anvende den bundne kapital til opfyldelse af fondens formål i det 

omfang, at formålet ikke kan opnås alene ved anvendelse af årets overskud. 
 

12.3 I det omfang, fondens disponible kapital i form af årets overskud ikke er anvendt fuldt ud, når 

de fire, årlige, pristalsregulerede legater er udloddet, jf. pkt. 4, skal eventuel overskydende 



 
 

disponibel kapital ikke tillægges den bundne kapital. Sådanne midler skal i givet fald anvendes 

til forholdsmæssig forøgelse af årets legater eller til uddeling af et eller flere yderligere 

legater til samme formål. 
 

12.4 De fire årlige, pristalsregulerede legater af 250.000 kr., jf. pkt. 4, skal udbetales hvert år frem 

til 30 år efter Gunnar Steen Jakobsens død, dvs. d. 06.08.2046, jf. pkt. 14.1. 
 

13. Vedtægtsændringer 

13.1 Denne vedtægt kan alene ændres af fondsmyndigheden efter indstilling fra bestyrelsen, jf. 

fondslovens § 32.  
 

14. Likvidation 

14.1 30 år efter Gunnar Steen Jakobsens død, dvs. d. 06.08.2046, skal nærværende fond 

likvideres, og fondens midler skal tilfalde de i nærværende vedtægt anførte fire formål 

(musik, skulptur, billedkunst og landart) med en fjerdedel til hvert formål. Midlerne kan 

fordeles med et eller flere legater indenfor hvert formål. 
 

14.2 De af fonden ejede malerier skal til den tid skænkes til Skejby Sygehus/Aarhus 

Universitetshospital, Skejby eller andre hospitaler og lignende i Aarhus kommune. 
 

 
 I bestyrelsen pr. 1. november 2020 

 

 Advokat Peter Rønnow Kulturdirektør Kirsten Jørgensen 

 Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem 

 

 Direktør Steen Stavnsbo  

Bestyrelsesmedlem 


