Legatfundats
For at hædre Folkedans Danmarks (indtil 1. august 2015 Landsforeningen Danske Folkedansere)
mangeårige formand A. Thyregaard, har foreningen på årsmødet i april 1968 besluttet at oprette et fond,
kaldet "A.Thyregaards Mindefond", og af foreningens midler tillægge fondet en kapital på kr. 10.000,-.
Fondets statutter er følgende:
1. Fondets kapital udgøres af ovennævnte kr. 10.000,-, men kan til enhver tid forøges ved bidrag fra
enkeltpersoner eller institutioner.
Kapitalen anbringes i danske kredit- eller hypotekforenings- eller realkreditfondsobligationer og vil stedse
være at båndlægge under et godkendt forvaltningsinstitut. Eventuel kursavance ved udtrækning af
obligationer tillægges kapitalen.
En sjettedel af fondets bruttoindtægt vil hvert år være at tillægge kapitalen for i nogen grad at imødegå fald
i kronens værdi.
2. Fondet bestyres vederlagsfrit af den til enhver tid værende styrelse for Folkedans Danmark.
3. Fondets renteindtægt - efter fradrag af det i henhold til post 1 henlagte beløb og samtlige legatets
udgifter - vil være at anvende til stipendier til en eller flere af medlemmerne af Folkedans Danmark, som
på en eller anden måde har præsteret en fortjenstfuld indsats for foreningens arbejde og formål.
Det forudsættes, at stipendiaten anvender stipendiet til yderligere at dygtiggøre sig på sit felt, herunder
eksempelvis ved deltagelse i "Nordisk Kursus" eller "Nordisk Stævne", ligesom stipendiaten må forpligte sig
til at aflægge skriftlig beretning for styrelsen.
Stipendiet kan uddeles i en, to eller tre portioner årligt, eventuelt ad åre i flere portioner, hvis fondets
afkastning gør det muligt.
En stipendiat kan eventuelt komme i betragtning mere end en gang.
Det beror på styrelsens skøn, om stipendierne skal uddeles efter ansøgning eller indstilling.
Danske Forvaltning udbetaler hvert år disponibelt renteudbytte til styrelsen eller en af dens medlemmer
ifølge fuldmagt, hvilken fuldmagt højst kan gælde tre kalenderår.
4. Stipendierne kan ikke være genstand for overdragelse eller pantsætning, ej heller for arrest, eksekution
eller anden retsforfølgning.
Spørgsmålet om adgang til at oppebære stipendiet kan ikke gøres til genstand for rettergang, men afgøres
endeligt af styrelsen.

5. Over fondets indtægter føres særskilt regnskab. Regnskabsåret følger Folkedans Danmarks regnskabsår
(kalenderåret), og regnskabet skal revideres på samme måde som foreningens regnskaber.
Styrelsen fører en særskilt protokol, hvori de årlige regnskaber og styrelsens beslutninger indføres.
6. Måtte Landsforeningen Danske Folkedansere ophøre eller opløses skal "A.Thyregaards Mindefond's"
formue overgå til "Dansk Folkemindesamling".
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