FUNDATS
I
Fondens hjemsted er Taastrup.
II
Fonden har til formål at yde økonomisk støtte til blodtypeserologisk forskning og andre former for
undersøgelses- og forsøgsvirksomhed af betydning for anvendelse af blod eller bloderstatningsmidler i
sygdomsbekæmpende øjemed.
III
Fondens formue udgør en tredjedel af formuen i den pr. 31. december 2003 nedlagte ”Bloddonorernes
Sikrings- og Forskningsfond”, i alt 1.764.851 kr.
Formuen kan forøges ved testamentariske midler, gaver eller ved henlæggelse af fondens indtægter jfr.
punkt VI.
Fondens aktiver skal lyde på fondens navn og noteres som tilhørende denne. Aktiverne eller de
indskrivningsbeviser, på hvilke de optages, skal forsynes med prohibitivpåtegning af Civilretsdirektoratet.
IV
Fondens midler skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid af Justitsministeriet for anbringelse
af fondsmidler fastsatte regler.
V
Fondens værdipapirer indlægges i depot i en godkendt forvaltningsafdeling eller deponeres i de pågældende
realkreditinstitutioner, således at udtagelse af depotet kun kan ske med Civilretsdirektoratets samtykke.
Fondens kontante kapital skal være indsat på bank- eller sparekassekonto, hvorpå der kun kan hæves med
Civilretsdirektoratets samtykke.
VI
Bestyrelsen råder over kapitalens afkast til opfyldelse af fondens formål.
Såfremt der i et år ikke skønnes at være behov for at anvende hele det disponible beløb (afkastet med
fradrag af administrationsomkostninger) til uddeling, kan bestyrelsen vælge at overføre det overskydende
beløb til uddeling i det eller de følgende regnskabsår. Sådan overførsel kan dog ikke uden
Civilretsdirektoratets godkendelse ske for mere end 3 på hinanden følgende år.
Bestyrelsen er dog altid berettiget til i det enkelte regnskabsår at henlægge et overskydende beløb til
kapitalen. Dette beløb må for det enkelte regnskabsår ikke overstige 20% af det disponible beløb.
Ydelser fra fonden kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning.
VII
Fondens kapital må ikke angribes. Dog kan bestyrelsen, hvis den skønner, at der er sket en så væsentlig
forringelse af den danske valutas købekraft, at fondens formål ikke på tilfredsstillende måde kan opfyldes af
formuens afkast alene, forbruge af kapitalen. En sådan disposition, der kun kan foretages, når et flertal af
bestyrelsens medlemmer stemmer derfor, skal endvidere godkendes af landskomiteen for Bloddonorerne i
Danmark og af Civilretsdirektoratet.

VIII
Fondens bestyrelse sammensættes af medlemmerne af det til enhver tid fungerende forretningsudvalg for
landskomiteen for Bloddonorerne i Danmark samt et medlem udpeget af Sundhedsministeriet.

Såfremt Bloddonorerne i Danmark's struktur måtte blive ændret, indtræder medlemmerne af det til
forretningsudvalget for landskomiteen svarende organ i bestyrelsen.
Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening.
IX
Bestyrelsen er ulønnet.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol og en kassebog.
I forhandlingsprotokollen indføres fondens fundats tillige med den forventede konfirmation.
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 medlemmer er til stede.
Bestyrelsens afgørelser træffes ved simpel stemmeflerhed. Såfremt stemmerne står lige, tæller formandens
stemme dobbelt.
X
Der føres regnskab over fondens indtægter og udgifter.
Regnskabsåret er kalenderåret.
Regnskabet, som offentliggøres sammen med årsrapporten for Bloddonorerne i Danmark, revideres af en
statsautoriseret revisor.
Det af bestyrelsen underskrevne regnskab skal inden 6 måneder efter regnskabsårets udløb indsendes til
Civilretsdirektoratet.
XI
Bestyrelsen vælger selv sin formand blandt bestyrelsens medlemmer og fastsætter selv sin forretningsorden.
Bestyrelsen udarbejder et regulativ for uddeling af legater i overensstemmelse med fondens formål, således
at interesserede får mulighed for at søge andel i de uddelinger, der foretages af fondens indtægter.
I regulativet optages bestemmelser om, hvorledes ansøgninger indkaldes, og hvorledes ansøgninger eller
forslag behandles. Endvidere anføres, hvordan legatmodtagerne skal afgive rapporter til fonden.
XII
Til vejledning for bestyrelsen ved tildeling af støtte i overensstemmelse med fondens formål nedsætter
bestyrelsen et sagkyndigt udvalg, der skal bestå af fire læger, hvoraf en er udpeget af Sundhedsstyrelsen og
mindst en af Selskabet for Klinisk Immunologi, og et bestyrelsesmedlem fra et bloddonorkorps, udpeget af
landskomiteen for Bloddonorerne i Danmark.
XIII
Ændringer i fundatsen kan ske, når et flertal af bestyrelsens medlemmer stemmer derfor. Enhver ændring
skal godkendes af landskomiteen for Bloddonorerne i Danmark og af Civilretsdirektoratet.
XIV
Såfremt bestyrelsen skønner, at fonden ikke længere kan virke efter sin hensigt, kan den med tiltrædelse af
landskomiteen for Bloddonorerne i Danmark og af Civilretsdirektoratet ophæve fonden og stille dens midler
til rådighed for et beslægtet formål.
(Bloddonorernes Forskningsfonds fundats m.v. er senest ændret pr. 23. maj 2014.)

Underskrifter af bestyrelsen i den pr. 31.december 2003 nedlagte ”Bloddonorernes Sikrings- og
Forskningsfond:
Børge Stjernholm, Henning Karlby, Jan Jørgensen
Jan Østergaard, Søren Lundsberg-Nielsen, Per Hemmingsen
Valdemar Riis Søndergaard, Arne Grünfeld, Ingerlise Paustian

Fondens regulativ
Ansøgninger om tildeling af midler fra fonden indkaldes af bestyrelsen mindst én gang om året; der kan dog
under særlige omstændigheder, når der redegøres for disse, indgives ansøgning i årets løb.
I ansøgningen skal nærmere redegøres for, hvortil de ansøgte midler skal anvendes, samt for, hvorvidt og i
hvilket omfang der måtte være mulighed for støtte andetsteds fra.
Den, der har modtaget midler af forskningsfonden, skal til fondsbestyrelsen årligt, indtil beløbet er opbrugt,
aflægge skriftlig rapport om forløbet af det arbejde, hvortil midlerne er givet, samt ved arbejdets afslutning en
redegørelse for arbejdet og for beløbets anvendelse, bilagt regnskab så vidt muligt med regnskabsbilag.
Bestyrelsen kan i øvrigt fastsætte nærmere regler for fremgangsmåden ved ansøgning om bevilling fra
fonden samt for anvendelsen af de givne bevillinger, ligesom bestyrelsen kan bestemme, at ansøgning,
rapporter og regnskaber skal affattes på særlige skemaer.
Eventuelle besparelser på en bevilling skal tilbagebetales til fonden. Hvis et arbejde, hvortil der er givet
bevilling, ikke er påbegyndt inden 2 år eller i det enkelte tilfælde et af fonden fastsat kortere tidsrum efter
bevillingens meddelelse, bortfalder bevillingen, og eventuelt anviste beløb må tilbageføres til fonden;
endvidere bortfalder den del af en bevilling, der ikke er anvendt inden 5 år regnet fra bevillingens
meddelelse.

Underskrifter af bestyrelsen i den pr. 23. maj 2014 foretagne adresseændring:

Poul Erik Herner Petersen

Bente Gravesen

Ib Ketelsen

Hans Hvas

Janus Boye

Mikkel Dybtved-Ntarampa Andersen

Helge Jacobsen

Lisbeth van het Erve

Jan Østergaard

Christian Wilken-Jensen

Morten Bagge Hansen

Torben Barington

