
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FUNDATS FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION 

PRAKTISERENDE TANDLÆGERS ORGANISATIONS  

HJÆLPEFOND 
 
  



 

 
  

I. Fondens navn, formål og hjemsted: 
 

§ 1. 
Fondens navn er Praktiserende Tandlægers Organisations Hjælpefond 
 

§ 2. 
Fonden har til formål at yde økonomisk hjælp i form af bistandsydelser, lån eller på anden måde til 
medlemmer af Praktiserende Tandlægers Organisation samt til disse medlemmers samlevende 
ægtefæller, børn og samlevere, når nogen af de nævnte persongrupper uden egen skyld er 
kommet i økonomisk trang.  
 

§ 3. 
Fondens hjemsted og værneting er Københavns Kommune. Fondens postadresse er Praktiserende 
Tandlægers Organisations postadresse. 
 
II. Fondens formue m.v.: 

 
§ 4. 

Fondens egenkapital er delt i en grundkapital og et rådighedsbeløb (uddelingsbeløb). 
Grundkapitalen udgør for tiden et beløb på kr. 150.000,- (det af stifterne oprindeligt indskudte 
beløb på kr. 100.000,- kontant, suppleret med senere henlæggelser). Til grundkapitalen lægges 
endvidere, hvad der for fremtiden måtte tilfalde fonden ved arv eller gave, medmindre det af 
arvelader eller giver er bestemt, at de pågældende beløb skal tillægges rådighedskapitalen, og de 
dele af de årlige overskud som efter bestyrelsens bestemmelse skal henlægges til grundkapitalen 
(konsolideringshensættelser). 
Til rådighedskapitalen henregnes fondens øvrige indtægter m.v., herunder især renteindtægter, 
udbytte og andet overskud af fondens kapital og erhvervelser i form af arv eller gave, såfremt det 
af arvelader eller giver er bestemt, at de pågældende beløb skal tillægges rådighedskapitalen.  
 

§ 5. 
Ingen del af fondens midler, hverken af dens formue eller af udbyttet heraf, kan nogensinde 
udbetales eller tilbagebetales til stifterne – Praktiserende Tandlægers Organisation – eller på 
nogen måde komme denne tilgode, men skal anvendes til opfyldelse af fondens formål. 
 

§ 6. 
Fondens midler skal til stadighed være anbragt i overensstemmelse med den til enhver tid 
gældende fondslovgivnings regler.  
 

§ 7. 
Fondens midler skal til enhver tid være registreret som tilhørende fonden i form af notering, 
tinglysning eller på anden måde. At et aktiv tilhører grundkapitalen skal fremgå af registreringen.  
 
III. Anvendelse af fondens indtægter m.v.: 
 

§ 8. 



 

 
  

Af fondens grundkapital, jf. § 4, kan der alene ske uddeling til opfyldelse af det i § 2 nævnte formål 
under iagttagelse af de herom særligt i fondslovgivningen gældende regler for tiden § 9 i lov om 
fonde og visse foreninger.  
Det påhviler bestyrelsen at anvende i det § 4 nævnte rådighedsbeløb til opfyldelse af de i § 2 
nævnte formål. Bestyrelsen er dog berettiget til, i det omfang den skønner det rimeligt og 
forsvarligt, at udskyde anvendelsen til senere regnskabsår.  
 

§ 9. 
Ansøgninger om støtte behandles af bestyrelsen, som kan afkræve ansøgeren alle efter 
bestyrelsens skøn nødvendige oplysninger til bedømmelse af det opståede trangstilfælde og til 
bedømmelse af om hjælp skal ydes og i bekræftende fald om den skal ydes som engangsydelse 
eller periodiske ydelser med eller uden tilbagebetalingspligt. Hvis hjælp ydes med 
tilbagebetalingspligt (lån) træffer fondsbestyrelsen bestemmelse om rente-, afdrags-, sikkerheds 
og øvrige vilkår for det ydede lån. Bestyrelsen er berettiget til at træffe bestemmelse om hel eller 
delvis eftergivelse af ydede lån.  
 
IV. Bestyrelse: 
 

§ 10. 
Fondens bestyrelse består af 5 medlemmer. 4 medlemmer vælges for en 5-årig periode på en 
ordinær generalforsamling i Praktiserende Tandlægers Organisation. 
Genvalg kan finde sted. Et medlem udpeges uden tidsbegrænsning – efter indstilling fra 
bestyrelsen i Praktiserende Tandlægers Organisation af Advokatrådet, der tillige efter indstilling 
fra nævnte bestyrelse kan afsætte det af rådet udpegede medlem. I tilfælde af afgang blandt de 4 
medlemmer, kan de øvrige medlemmer foretage selvsupplering for tiden indtil næste ordinære 
generalforsamling i Praktiserende Tandlægers Organisation.  
Fondsbestyrelsen vælger selv sin formand af sin midte. Den kan fastsætte sin egen 
forretningsorden. 
Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden, når dette er nødvendigt, dog mindst en gang i løbet af 
et regnskabsår. I forbindelse med indkaldelsen udsendes en dagsorden med en kort angivelse af 
de forslag, som skal behandles på mødet. Behandlingsemner og forslag, som ikke fremgår af den 
udsendte dagsorden kan kun forhandles og gøres til genstand for afstemning, såfremt samtlige 
bestyrelsesmedlemmer er til stede og et flertal stemmer for, at der må ske behandling af 
respektive afstemning.  
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 af dens medlemmer er til stede. Med de nedenfor i 
§§14 og 15 angivne undtagelser træffes bestyrelsens beslutninger med simpelt stemmeflertal. I 
tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. 
Over forhandlingerne i bestyrelsen føres en protokol, der for det enkelte mødes vedkommende 
underskrives af de tilstedeværende medlemmer. 
Bestyrelsen kan tillægge sine medlemmer et rimeligt vederlag og er berettiget til at antage 
fornøden betalt administrativ eller sagkyndig bistand.  
Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening, ved salg eller pantsætning af fast ejendom 
af den samlede bestyrelse. 
Bestyrelsen kan meddele prokura, enkel eller kollektiv, dog ikke til tegning ved salg eller 
pantsætning af fast ejendom. 
 



 

 
  

V. Revision og regnskab: 
 

§ 11. 
Fondens regnskabsår er kalenderåret. 
 

§ 12. 
Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiger bestyrelsen et fuldstændigt regnskab over alle 
fondens indtægter og udgifter med hertil hørende balance og beretning om fondens virksomhed 
og træffer i forbindelse hermed beslutning om anvendelse af overskuddet, herunder om evt. 
henlæggelse/overførelse til henholdsvis grundkapital og rådighedsbeløb. 
Regnskabet, der underskrives af bestyrelsens medlemmer, udarbejdes i overensstemmelse med 
god regnskabsskik og skal foreligge så betids, at det kan indsendes til fondsmyndigheden inden 
den i lovgivningen fastsatte frist. 
 

§ 13. 
Fondens regnskab skal til enhver en tid være undergivet revision af en statsautoriseret revisor, der 
vælges af bestyrelsen. 
 
VI. Ændring af fundatsen: 
 

§ 14. 
Med tilladelse af fondsmyndigheden og samtykke af Justitsministeriet kan ændringer i fundatsen, 
herunder også ændring i formålsparagraffen (§2) foretages af fondsbestyrelsen. Til vedtagelse af 
sådanne ændringer kræves, at der afgives mindst 4 stemmer for ændringsforslaget. 
 
VII. Fondens opløsning: 
 

§ 15. 
Med tilladelse fra fondsmyndigheden og med Justitsministeriets samtykke kan det besluttes af en 
enstemmig bestyrelse, at fonden skal opløses. 
I tilfælde af opløsning vælger bestyrelsen – med simpelt stemmeflertal – en eller flere likvidatorer 
til at forestå opløsningen.  
Et eventuelt overskud af likvidationen anvendes i første række til opfyldelse af formål som nævnt i 
§ 2, i anden række til overførsler til fonde med tilsvarende formål eller til almennyttige formål med 
tilknytning til den odontologiske videnskab. 
 
VIII. Ikrafttrædelsesbestemmelser: 
 

§ 16. 
Nærværende fundats er vedtaget af fondsbestyrelsen den 9. maj 2012 til afløsning af fundats 
vedtaget på den 1. marts 1985, som afløste fundats vedtaget den 11. september 1971, og træder i 
kraft, når fondsmyndigheden med Justitsministeriets samtykke har tilladt de af vedtagelsen 
følgende ændringer i fundatsen.  
  
 


