
 

J. nr. 609817-MV 

 

VEDTÆGT 

for 
TUS-Fonden 

 

§ 1 Fondens navn og hjemsted  
 

Fondens navn er: TUS-Fonden (TalentUdviklingsSamarbejde-Fonden i Kolding Kommune). 

 

Fonden er stiftet af: 

• Kolding Kommune 

• Støtteforeningen 1919 

• Erhvervsgruppen Kolding 

• Klubberne under Eliteidrætsrådet 

o BK-Trekanten KIF 

o KIF Brydafdelingen 

o KIF Håndbold 

o Kolding Badminton Klub 

o Kolding Boldklub 

o  Kolding Golf Club 

o Kolding KFUM Squash 

o Kolding Tennis Klub 

o KoldingQ 

 

Fondens hjemsted er Kolding Kommune.  

 

§ 2 Fondens formål  
 

Fonden har til formål at støtte talentudvikling i Kolding Kommune.  

 

Fondens primære formål er at støtte aktiviteter, der tilgodeser idrætstalenter under klubber i Kolding 

Kommune for at fremme og styrke eliteidræt og eliteidrætsudøvere samt interessen for eliteidræt i 

kommunen. 
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Fondens sekundære formål er at yde støtte til talentudvikling indenfor andre områder, som f.eks. 

musik, design, kunst og lignende i kommunen. 

 

Fonden har desuden til formål at tilvejebringe midler til understøttelse af de overordnede formål. 

 

Fondens formål kan opnås ved iværksættelse af initiativer, herunder ved afholdelse af events, samt 

ved at indgå i samarbejde med andre parter og/eller yde støtte til projekter, som opfylder fondens 

formål. Støtte kan ydes i form af hel eller delvis tilskud eller udlån af midler på favorable vilkår. 

 

I forbindelse med arrangementer f.eks. events, som fonden arrangerer, betaler fonden honorar til de 

foreninger, der stiller manpower til rådighed. 

 

Kolding Eliteidrætsråd udarbejder retningslinjerne for, hvilke krav der skal opfyldes for at modtage 

støtte. 

 

Ansøgninger om støtte fremsendes til fonden. 

 

Bestyrelsen afgør, hvilke talenter der skal modtage tilskud.  

 

§ 3 Fondens kapital  
 

Fondens kapital består af:  

 

• Grundkapital 

• Fondskapital 

• Driftskapital 

 

Grundkapitalen udgør 250.001,00 kr., som er låst.  

 

Herudover indskydes 250.000,00 kr. i driftskapital.  

 

Begge beløb er kontant indbetalt.  

 

Fondskapitalen, der består af grundkapitalen plus løbende hensættelser, må kun anvendes til udlod-

ning jvf. fondens formål § 2. 

 

Driftskapitalen anvendes til fondens daglige drift. 
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Fonden overtager ikke andre værdier i forbindelse med stiftelsen.  

 

 

§ 4 Indtægter  
 

Fondens indtægter består af afkast af fondens kapital - herunder overskud fra udbytte, rente samt 

anden løbende ydelse, og hvad der tilfalder fonden ved sponsorater, arv eller gave samt ikke-

finansielle aktiviteter som f.eks. events. Som event hører bl.a. oplevelsesarrangementer, svømme-

konkurrencer, fodboldstafet eller lign. med deltagelse af virksomhedens medarbejdere, familiemed-

lemmer og andre deltagere.  

 

§ 5 Fondens forhold til stifter  
 

Der er ikke tillagt stifterne eller andre fordele i forbindelse med stiftelsen.  

 

Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifterne.  

 

§ 6 Bestyrelsen  
 

Bestyrelsen er den øverste myndighed i fonden.  

 

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der er udpeget i henhold til vedtægterne.  

 

- Kolding Kommune udpeger et medlem.  

- Koldings Eliteidrætsråd udpeger et medlem.  

- Klubberne under Eliteidrætsrådet udpeger i forening et medlem. 

- Erhvervsgruppen Kolding udpeger et medlem.  

- Business Kolding udpeger et medlem. 

- Visit Kolding udpeger et medlem 

- Team Danmark udpeger et medlem. 

 

Som medlem af bestyrelsen kan udpeges personer, som har viden og erfaring inden for fondens 

formål, herunder eliteidræt, økonomi, jura, markedsføring, events samt kunst og kultur.  

 

Medlemmerne af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år. Genudpegning kan finde  

sted, dog maksimalt 2 gange. Valgperioden udløber umiddelbart efter årsmødet.  

 

I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af valgperioden, så udpeger de/den, der har  

udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode.  
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Bestyrelsen fastsætter ud over vedtægtsbestemte forhold selv sin forretningsorden.  

 

I umiddelbar forlængelse af årsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, hvor medlemmerne af 

deres midte vælger en formand for bestyrelsen.  

 

Formanden indkalder til bestyrelsesmøde. Bestyrelsen afholder møde efter behov.  

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsen træf-

fer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgø-

rende. 

 

Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af samtlige tilstede-

værende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sine 

synspunkter indført i protokollen.  

 

§ 7 Direktion  
 

Bestyrelsen udpeger en direktion bestående af 1-3 personer, som varetager den daglige ledelse af 

fonden. Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter.  

 

Direktionen har ret til at deltage i bestyrelsesmøderne. Direktionen har dog ikke stemmeret på be-

styrelsens møder. 

 

Direktionen udarbejder hvert år en beretning om fondens virksomhed. Beretningen og fondens revi-

derede regnskab offentliggøres i en af bestyrelsen valgt form. 

 

§ 8 Årsmøde  
 

Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsmøde) hvert år senest 2 måneder efter afslutning af 

regnskabsåret, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport.  

 

Mødet finder sted i fondens hjemstedskommune eller andet sted i Danmark efter bestyrelsens  

bestemmelse. 

 

Dagsordenen for fondens årsmøde skal omfatte følgende punkter:  

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/formanden.  

2. Godkendelse af fondens årsrapport.  
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3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden, til uddelinger i henhold 

til vedtægten, eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.  

4. Orientering om nye udpegede medlemmer.  

5. Valg af revisor.  

 

§ 9 Anbringelse af fondens aktiver  
 

Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og betryggende 

vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til muligheden for at kunne opnå et tilfredsstillende 

afkast.  

 

Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber.  

 

§ 10 Anvendelse af overskud m.v.  
 

Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af frie  

reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig  

konsolidering af fonden skal anvendes til opfyldelse af fondens primære og sekundære formål jævn-

før § 2.  

 

Fondens virksomhed i medfør af § 2 kan udøves såvel på grundlag af ansøgninger, der indgives til 

fonden, som på fondens eget initiativ. 

 

Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible  

beløb, herunder med hensyn til, om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver 

eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det efterføl-

gende regnskabsår.  

 

§ 11 Vederlag til bestyrelsen 
 

Der ydes ikke vederlag til bestyrelsens medlemmer. 
 

§ 12 Fondens regnskabsår  
 

Fondens regnskabsår er 1/4 – 31/3.  

 

Fondens første regnskabsår løber fra stiftelsen til udgangen af regnskabsåret.  
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§ 13 Årsrapport  
 

Fondens årsrapport skal aflægges i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser  

herom.  

 

Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og passiver, den 

finansielle stilling samt resultatet.  

 

Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen. 

 

§ 14 Revision 
 

Fondens årsrapport skal revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. Revisor vælges 

hvert år af bestyrelsen. Genvalg kan finde sted.  

 

§ 15 Tegningsregel 
 

Fonden tegnes af formanden sammen med mindst 2 medlemmer af bestyrelsen i forening.  

 

§ 16 Ændring af vedtægten 
 

Ændringer af fondens vedtægt kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen stemmer 

for samt godkendelse fra fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen.  

 

§ 17 Opløsning af fonden  
 

Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen 

stemmer for. En opløsning af fonden forudsætter tillige fondsmyndighedens tilladelse og samtykke 

fra Civilstyrelsen.  

 

I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med bestemmelsen om 

anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til idrætslige- og kultu-

relle formål.  

 

Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifterne.  

 

Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden.  
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Som vedtaget  

Kolding, den  2012  

___________________________ 

Kolding Kommune 

 

Kolding, den  2012  

___________________________ 

Erhvervsgruppen Kolding 

 

Kolding, den  2012  

___________________________ 

Støtteforeningen 1919 

 

Klubberne under Eliteidrætsrådet 

 

Kolding, den  2012   Kolding, den  2012  

 

___________________________  ___________________________ 

KIF Brydeafdelingen   BK-Trekanten KIF 

 

Kolding, den  2012   Kolding, den  2012  

 

___________________________  ___________________________ 

Kolding Tennis Klub   KIF Håndbold 

 

Kolding, den  2012  Kolding, den  2012  

 

___________________________  ___________________________ 

Kolding Badminton Klub   Kolding Boldklub 

 

Kolding, den  2012   Kolding, den  2012  

 

___________________________  ___________________________ 

Kolding Golf Club   Kolding KFUM Squash 

 

Kolding, den  2012   Kolding, den  2012   

 

___________________________  ___________________________ 

Kolding Svømme Klub   KoldingQ 


