
 

Legatfundats 

I 

HJEMSTED: Folkedans Danmark ved formanden. 

 

II 

LEGATETS FORMUE: Er Metha Ulrikke Hansens efterladte formue med fradrag af boomkostninger, 

herunder arveafgift. Legatformuen, der skal anbringes i et godkendt forvaltningsinstitut, skal forblive 

urørlig. Evt. kursgevinster, der indvindes ved udtrækning og indkøb af papirer under pari, skal tillægges 

kapitalen. 

 

III 

FORMÅL: Renterne af legatformuen, med fradrag af omkostninger til administration, udbetales én gang om 

året, første gang ét år efter boets afslutning, til hjælp til rejseudgifter til et af foreningen Folkedans 

Danmark afsendt hold til udlandet, herunder Færøerne eller Grønland. 

Denne hjælp til rejseudgifter kan kun udbetales til rejser, hvor spillemænd selv betaler deres andel af 

rejseomkostningerne - og ikke til sådanne rejser, hvor spillemænd rejser på folkedansernes bekostning. 

Tilskud til de nævnte rejser ydes med højst 80% af samtlige rejse- og opholdsudgifter og med samme beløb 

til alle deltagende dansere og spillemænd. 

Legatstyrelsen kan vedtage at opsamle renterne og udbetale dem det følgende år helt eller delvis. 

 

IV 

BESTYRELSE: Legatets bestyrelse består af mindst tre medlemmer: 

1. Formanden i Folkedans Danmark, der tillige er administrator og regnskabsfører. 

2. Næstformanden 

3. Medlem af nævnte forening valgt af de øvrige bestyrelsesmedlemmer for tre år ad gangen. 

Ved beslutninger gælder almindeligt stemmeflertal. Ved valg af tredje bestyrelsesmedlem tæller 

formandens stemme dobbelt. 

Bestyrelseshverv er ulønnede. Administrationen lønnes efter arbejdets omfang, se III, første afsnit. 

Legatets regnskabsår er kalenderåret. 

Skulle Folkedans Danmark blive opløst, eller skulle legatportionerne blive så stærkt reduceret, f.eks. på 

grund af skatte/afgiftsmæssige grunde, at administrationsomkostningerne inkl. skat overstiger 50% af 

rådighedsbeløbet, da skal legatets formue og indtægter kunne overgå til evt. legat/legater med lignende 

formål, til gavn for danske folkedansere. En sådan overgang til andet lignende formål skal mindst anbefales 

af bestyrelsens formand og ét bestyrelsesmedlem. 

V 

REGNSKAB: Legatets regnskab skal revideres af revisor, som er valgt af bestyrelsen eller bestyrelsesflertal. 

Legatregnskabet skal fremlægges til godkendelse på det ordinære årsmøde i Folkedans Danmark. 

 

Vedtaget af legatbestyrelsen den 1. august 2015. 
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