
Statutter for NIU's Jubilæumsfond  

§ 1.  

1.1. Fonden er stiftet af Næstved Idræts Union (NIU) i forbindelse med NIU’s 25 års jubilæum, den 15. 

april 1962.  

Fondens navn er: Næstved Idræts Union’s jubilæumsfond.  

1.2. Fondens hjemsted er Næstved Kommune  

1.3. Fonden er underlagt NIU, og forvaltes af unionens bestyrelse. 

 

§ 2.  

2.1. NIU’s jubilæumsfond har til formål, gennem økonomisk støtte, at yde hjælp til medlemmer af NIU, 

eller på anden måde at bidrage med midler til fælles gavn for idrætslige formål. 

 

§ 3.  

3.1. Fondens grundkapital må normalt ikke angribes, men kan efter NHJ’s bestyrelses ønske suppleres 

ved overførsel af overskud fra NIU’s driftsregnskab.  

3.2. Fondens grundkapital kan kun angribes, såfremt det vedtages på to af hinanden følgende 

repræsentantskabsmøder i NIU: Et ordinært og et ekstraordinært møde. 

 

§ 4.  

4.1. Renter fra fonden kan anvendes efter NIU’s bestyrelses bestemmelser, til hjælp for økonomisk 

dårligt stillede klubber indenfor NIU’s medlemskreds, og til fælles gavn for alle medlemmer af N1U.  

4.2. Hjælp ydes kun efter forudgående skriftlig ansøgning til NIU. 

 

§ 5.  

5.1. Fondens midler skal forvaltes på en økonomisk forsvarlig måde. Likvid kapital placeres i lokale 

pengeinstitutter.  

5.2. Fonden tegnes af NIU’s formand og kasserer i forening. 

 

§ 6.  

6.1. Regnskab over fondens virke aflægges hvert år i marts måned på NIU’s ordinære 

repræsentantskabsmøde. Fondens regnskabsår er kalenderåret.  

Regnskab for fonden føres af NIU’s kasserer.  

 

§ 7.  

7.1. NIU’s revisorer er også revisorer for jubilæumsfonden. 

 

§ 8.  

8.1. Ændring af disse statutter kan kun ske efter reglerne i NIU’s vedtægter § 15. 

 

§ 9.  

9.1. I tilfælde af Næstved Idræts Union’s opløsning, behandles jubilæumsfondens opløsning og placering 

af dens midler, efter de i NIU’s vedtægter § 16 angivne bestemmelser.  

 

Ovennævnte statutter for Næstved Idræts Union’s jubilæumsfond er vedtaget på Næstved Idræts Union’s 

ordinære repræsentantskabsmøde den 24. februar 1983. 
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