
 
 
 
 

Bestemmelser for  

Dybbølfonden 
 

 
 
 
1.   Ved frivillige bidrag fra danske soldaterforeninger er oprettet Dybbølfonden til fordel for 

Dybbøl Mølle med omliggende anlæg. 
 

2. Fondens indtægter: 
 

a. Fonden tilskrives hvert år 10 % af det af soldaterforeningerne til Danske Solda-
terforeningers Landsraad ydede medlemsbidrag. 

b. Efter afholdelse af de i punkt 3.c nævnte udgifter tilskrives dette bidrag, samt 
indvundne renter og udbytter fondskapitalen med 20% og fondens dispositions-
konto med 80 % 

c. Indvundne kursgevinster tilskrives fondskapitalen 100 % 
 

3. Fondens midler anvendes til: 
 

a. Tilskud til Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle. 
b. Dækning af, eller tilskud til ekstraordinære udgifter vedrørende Dybbøl Mølle og 

de omliggende anlæg, efter ansøgning til fondsbestyrelsen. 
c. Dækning af direkte rejseudgifter o.l.. til soldaterforeningemes repræsentanter i 

bestyrelsen for Den Selvejende Institution Dybbøl Mølle ved deltagelse i dennes 
møder. 

d. Andre formål i relation til Dybbøl Mølle efter fondsbestyrelsens bestemmelse. 
 
4.   Fonden bestyres af præsidiet for Danske Soldaterforeningers Landsraad; der ydes ikke 

vederlag herfor. 
 
5.   Regnskabsaflæggelse og revision sker efter de for Danske Soldaterforeningers Landsraad 

til enhver tid gældende regler. 
 
6.   Danske Soldaterforeningers Landsraads kasserer er fondens regnskabsfører og sørger for, 

at fondens midler er anbragt som angivet nedenfor, og foretager, efter samråd med for-
retningsudvalget, indkøb af værdipapirer, nykøb såvel som genkøb ved udtrækning. 

 
 
 
7.    Fondens værdier anbringes i depot i kreditforening, bank eller sparekasse. Det på bank- 

eller sparekassekonto på anfordring indestående, der henføres til fonds kapitalen, bør ik-
ke overstige 10 % af denne. 

 
8.    Ved salg/udtrækning af værdipapirer gælder følgende regler: 

 



 
a. For værdipapirer, der henføres til dispositionskontoen, kan kassereren disponere 

alene, efter samråd med forretningsudvalget. 
b.  For værdipapirer, der henføres til fondskapitalen, kræves underskrift af forret-

ningsudvalgets 3 medlemmer. 
 
9.   Ved disse bestemmelsers ikrafttræden udgør fondskapitalen 30.000 kr. Dispositionskon-

toen tilskrives restkapitalen, ca. 3.200 kr. 
 

10.    Skulle Danske Soldaterforeningers Landsraad ophøre, tilfalder fondens midler Den Selv-
ejende Institution Dybbøl Mølle. 

 
11.   Afgørelsen af spørgsmål om forståelsen og anvendelsen af de i denne fundats indeholdte 

bestemmelser tilkommer alene fondsbestyrelsen, og kan ikke gøres til genstand for ret-
tergang. 

 
* 

 
Ovennævnte bestemmelser er nedskrevet på grundlag af overleverede oplysninger og indar-
bejdet praksis, og er vedtaget af præsidiet for Danske Soldaterforeningers Landsraad. 
 
 
København, den 6. april 1984. 

 
Herman Berg A. Stenfors Larsen   Sven Bengtson 
 
Niels Rosenkrantz A. Troels Møller  Harald Jørgensen  
 
H. C. Christiansen Palle Ludvigsen  P. Bokkenheuser 

 
 

Rettet ved præsidiemødet den 13. september 1985 
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