Børnecancerfondens vedtægter
§ 1.
Fondens navn er: BØRNECANCERFONDEN
Fondens hjemsted er: Københavns kommune.

§ 2.
Fondens formål er at yde støtte til:
•

Lægevidenskabelig og anden forskning

•

Uddannelses- og mødeaktiviteter og

•

Oplysnings- og informationsvirksomhed

Vedrørende børnecancer, samt at yde støtte til foranstaltninger for cancersyge børn og deres pårørende.

§ 3.
Ved stiftelsen består fondens aktiver af 250.000 kr., kontant indbetalt, og fondens egenkapital er hertil
svarende 250.000 kr.
Fondens bundne kapital forøges med midler, der senere tilfalder fonden som arv eller gave, i det omfang
midlerne ikke er givet eller indsamlet med bestemmelse om, at midlerne skal anvendes til uddeling.

§ 4.
Fondens årlige overskud samt fondens midler ud over den bundne kapital anvendes efter bestyrelsens
nærmere bestemmelse til støtte af opgaver, som falder inden for fondens formål.
Fondsbestyrelsen kan foretage passende henlæggelser til sikring af en rimelig konsolidering eller til løsning
af større enkeltopgaver.

§ 5.
Fondens formue skal anbringes efter lovgivningens til enhver tid gældende regler, dog at bestyrelsen kan
bestemme, at op til 2/3 af fondens formue anbringes i andre værdier, som enten skønnes velegnede til at
sikre formuens værdifasthed eller afkast, eller som har særlig tilknytning til fondens formål.

§ 6.
Fonden ledes af en bestyrelse på 5 eller 6 medlemmer.
To medlemmer udpeges for højst 5 år ad gangen af Dansk Pædiatrisk Selskab.
Tre medlemmer vælges af bestyrelsen, efterhånden som de af stifterne udpegede bestyrelsesmedlemmer
afgår.
Bestyrelsen kan endvidere ved enstemmig beslutning tillægge forældreforeningen ”Børn og Unge med
Kræft” ret til for højst 5 år ad gangen at udpege yderligere et medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsesmedlemmer fratræder ved udgangen af det kalenderår, hvori de fylder 70 år. I øvrigt skal et
bestyrelsesmedlem fratræde, hvis det besluttes eenstemmigt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Fondens første bestyrelse består af:
Overlæge Niels Clausen (udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab)
Overlæge, dr.med. Bendt Brock Jacobsen (udpeget af Dansk Pædiatrisk Selskab)
Direktør Torben Jørgensen (udpeget af stifterne)
Overlæge, dr.med. Henrik Hertz (udpeget af stifterne)
Advokat Oluf Engell (udpeget af stifterne)
Bestyrelseshvervet er ulønnet. Bestyrelsen kan antage en sekretær til varetagelse af de løbende forretninger.

§ 7.
Bestyrelsen vælger af sin midte en formand og en næstformand.
Bestyrelsen kan i en forretningsorden fastsætte nærmere forskrifter for sin virksomhed.
Bestyrelsens møder indkaldes af formanden, subsidiært af næstformanden. Indkaldelse skal ske, hvis det
begæres af to bestyrelsesmedlemmer.

§ 8.
Til at rådgive bestyrelsen i lægevidenskabelige spørgsmål nedsætter bestyrelsen et videnskabeligt udvalg
med indtil 5 medlemmer. Medlemmerne af det videnskabelige udvalg skal være læger. Som formand for
udvalget udpeges en læge, der selv driver aktiv forskning inden for cancersygdomme. Ved udpegelsen af de
øvrige 4 medlemmer tilstræbes passende repræsentation af de forskellige behandlingssteder i Danmark for
børnecancer.
Bestyrelsen kan nedsætte yderligere udvalg til at rådgive om støtte til ikke-videnskabelige formål.
Bestyrelsen kan fastsætte nærmere regler om det videnskabelige udvalg og eventuelt andre udvalgs virksomhed i særskilte forretningsordener for disse.
Medlemskab af de særligt nedsatte udvalg er ulønnet.

§ 9.
Hvert år, så vidt muligt inden udgangen af april måned, indkalder fondsbestyrelsens formand bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af de særligt nedsatte udvalg til et fællesmøde, hvor bestyrlsen
redegør for fondens virksomhed i det forløbne år og den regnskabsmæssige stilling.
I øvrigt kan bestyrelsens formand indkalde medlemmerne af de særligt nedsatte udvalg til fællesmøder, når
der er behov herfor.

§ 10.
Fonden tegnes af en formand i forening med to bestyrelsesmedlemmer.
Fondens bestyrelse kan meddele særlig fuldmagt til at tegne fonden i nærmere angivne anliggender.

§ 11.
Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til 31. december 1995.

§ 12.
Til ophævelse af fonden eller ændringer af formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2 kræves – ud over
kravene i lovgivningen – at hele bestyrelsen stemmer herfor.
Til ændring af vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst 4 af bestyrelsens medlemmer stemmer herfor.

§ 13.
I tilfælde af fondens ophævelse kan fondens midler alene anvendes i overensstemmelse med formålsbestemmelsen i vedtægternes § 2.

