
 

 

FUNDATS 

 

FOR 

 

den af direktør Per Løfberg under 31. december 1947 

oprettede selvejende institution 

 

"IDA LØFBERGS FOND" 

 

§ 1 

Institutionens navn er "Ida Løfbergs Fond". 

 

§ 2 

Fondens formue består ved oprettelsen af ejendommen matr.nr. 1443 Uden-

bys Vester Kvarter (Det Ny Teater og Bagerstræde 8-10) samt det til 

teatret hørende løsøre og inventar af enhver art. Beboelsesejendommen 

Bagerstræde 8-10 er frastykket og bortsolgt i 1998. 

Ved tillæg til fundatsen af 19. august 1965, kongelig stadfæstet den 

29. oktober 1965, overtog fonden administration af legatet "Betty 

Nansens Hus på Skagen", matr.nr. 14 z og matr.nr. 28 b af Skagen Køb-

stads markjorder samt legatets øvrige formue, med pligt for fonden til 

altid at holde ejendommen herunder Betty Nansens gravsted i god ved-

ligeholdelsesstand. 

Ved tillæg til fundatsen af 15. december 1983, kongelig stadfæstet 

den 27. marts 1984, overtog fonden administrationen af legatet "Henrik 

Bentzons Hus", matr.nr. 1 aay af Bernstorff by, Gentofte, beliggende 

Slotsvej 79, 2920 Charlottenlund, samt legatets øvrige formue, med pligt 

for fonden til at sætte ejendommen, herunder udgifter til varme, el, 

vand, pasning af have og lignende. 
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Ejendommen blev solgt i 1991, og legatets midler benyttes i fremtiden 

til opfyldelse af Ida Løfbergs Fonds øvrige formål. 

 

På ejendommene vil være at lyse deklaration om, at de ikke må afhændes, 

pantsættes eller i øvrigt behæftes uden Erhvervsstyrelsens samtykke. 

 

§ 3 

 

Fondens væsentligste aktiver er: 

 

Ejendommen matr.nr. 1443 Udenbys Vester Kvarter  

(Det Ny Teater) 

 

Ejendommen matr.nr. 14 z og matr.nr. 28 b af Skagen Købstads 

Markjorder ("Betty Nansens Hus") 

 

samt en værdipapirbeholdning. 

 

§ 4 

 

Fondens grundkapital udgør kr. 14.000.000,00. 

 

§ 5 

Fondens formål er: 

 

1. At anvende den i § 2, stk. 1, omhandlede ejendom til teaterdrift og 

af fondens overskud at yde støtte og hjælp til skue-

spillere/scenekunstnere og teaterfunktionærer, som efter bestyrelsens 

skøn har behov for økonomisk støtte, eller som på grund af sygdom eller 

alderdom har behov for økonomisk hjælp over en kortere eller længere pe-

riode. 
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2.  At sikre, at ejendommen "Betty Nansens Hus på Skagen" drives som fe-

riebolig for en eller flere sceniske kunstnere, samt at Betty Nansens 

gravsted holdes i god vedligeholdelsesstand. 

 

§ 6 

Fonden ledes af en bestyrelse på fire til fem medlemmer, hvoraf mindst 

to skal være bosiddende i København eller omegn, og et medlem skal væ-

re bosiddende i Frederikshavn kommune. 

Den første bestyrelse består af stifteren, direktør Per Løfberg, som 

formand, teaterdirektør Thorvald Larsen og sagfører Chr. Emil Clement. 

Stifteren udpeger selv sin efterfølger, der også selv udpeger den, 

der skal succedere ham osv. Det til denne gruppe hørende medlem fun-

gerer til stadighed som formand for bestyrelsen og har pligt til 

straks ved sin indtræden til bestyrelsesprotokollen at udpege sin ef-

terfølger. 

Som medlem af bestyrelsen og bosiddende i Skagen kommune (nu en del af 

Frederikshavn Kommunen) var oprindeligt udpeget direktør Nibe-Hansen. 

Ethvert til denne gruppe hørende medlem har ligeledes pligt til straks 

ved sin tiltræden at udpege sin efterfølger. 

Bestyrelsen vælger som tredje medlem en advokat, der udpeges for tre 

år ad gangen. 

Bestyrelsen vælger som fjerde medlem en til teaterverdenen knyttet 

person, der udpeges for tre år ad gangen. 

Når fondens bestyrelse behandler sager om "Betty Nansens Hus på Ska-

gen", skal bestyrelsen supplere sig med en anset scenisk kunstner, 

såfremt en sådan ikke findes blandt bestyrelsens faste medlemmer. 
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Et bestyrelsesmedlems mandat træder ud af kraft, når han ikke længe-

re opfylder de krævede betingelser for at være medlem, ved straffedom 

bliver skyldig i nogen handling, der gør ham uværdig til hvervet, bli-

ver umyndiggjort, kommer under konkurs eller gør sig skyldig i vedva-

rende forsømmelse af sit hverv eller i øvrigt bliver uskikket dertil. 

Om betingelserne for mandatets bortfald foreligger, afgøres af besty-

relsen med eventuel rekurs til Erhvervsstyrelsen. 

Skulle der ved et bestyrelsesmedlems bortfald ikke findes en i over-

ensstemmelse med de foranstående regler til indtræden berettiget ef-

terfølger, skal de resterende bestyrelsesmedlemmer supplere sig med 

et nyt medlem. 

Bestyrelsen er berettiget til at antage lønnet medhjælp til se-

kretariatsforretninger eller lignende.  

Bestyrelsen udpeger en næstformand, der i tilfælde af formandens 

forfald træder i dennes sted. 

Bestyrelsen fastsætter nærmere bestemmelser om udførelsen af sit 

hverv i en forretningsorden. 

Over møderne i bestyrelsen føres en forhandlingsprotokol. 

Ethvert spørgsmål afgøres inden for bestyrelsen ved simpel stem-

meflerhed. I tilfælde af stemmelighed gør formandens stemme udslaget 

og i formandens fravær næstformandens. 

For deres virksomhed oppebærer bestyrelsens medlemmer et rimeligt hono-

rar, hvis størrelse bestyrelsen selv fastsætter.  

Fonden tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. 

§ 7 
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Fondens ejendom skal administreres af en advokat, og denne oppebærer 

herfor sædvanligt honorar.  

Fondens grundkapital og øvrige bundne reserver må ikke anvendes til 

uddelinger, og det er således alene den årlige indtægt med tillæg af 

fondens øvrige frie reserver, der kan anvendes til opfyldelse af udde-

lingsformålet. Skulle et års indtægt ikke anvendes fuldt ud, kan det 

overskydende efter bestyrelsens bestemmelse enten lægges til kapita-

len eller overføres til næste regnskabsår. 

Bestyrelsen skal være berettiget til at yde betydelige tilskud til 

opførelse, respektive drift af alderdomshjem eller feriehjem for træn-

gende skuespillere eller teaterfunktionærer. Ingen portion, der udde-

les, må være på mindre end kr. 500,00 nu, og drejer det sig om løbende 

bidrag, må årsbeløbet ikke være mindre end kr. 500,00. 

Uddeling må ikke finde sted til personer, der oppebærer offentlig un-

derstøttelse, såfremt tildelingen vil medføre, at den fra det offent-

lige ydede hjælp nedsættes eller bortfalder. 

Det er en betingelse for at modtage eller oppebære legatportioner, at 

den pågældende har bopæl i Danmark.  

Legatportioner kan efter bestyrelsens bestemmelse uddeles som un-

derstøttelse én gang for alle, som bidrag for en nærmere fastsat tid 

eller som bidrag for livstid. Den, der har fået tillagt en legatpor-

tion for åremål eller for livstid, kan miste legatet, såfremt vedkom-

mende efter bestyrelsens skøn, der er afgørende, ikke længere er værdig 

eller har behov for hjælp, eller forandrede livsforhold i øvrigt 

måtte gøre det naturligt at inddrage understøttelsen.  

Bestyrelsen afgør inappellabelt ethvert spørgsmål vedrørende ud-

delinger af legatet. 



 

6 

Varige legatportioner udbetales så vidt muligt halvårligt efter besty-

relsens nærmere bestemmelse. 

Ved en legatnyders død bortfalder enhver ret til en tildelt le-

gatportion, også for så vidt angår forfaldne legatbeløb, der ikke er 

hævet. 

De legatbeløb, der uddeles, kan ikke gyldigt afhændes eller behæftes, 

og de er unddragne fra enhver art af retsforfølgning fra legatnydernes 

kreditorers side. 

Beløbene må kun udbetales mod vedkommendes egenhændige kvittering eller 

speciel fuldmagt for de enkelte tilfælde, medens stående fuldmagt 

eller generalfuldmagt ikke er gyldig. Enhver fuldmagt skal for at 

være gyldig være underskrevet i overværelse af to vitterlighedsvid-

ner, der tillige bevidner dateringens rigtighed, og en sådan fuldmagt 

må ikke være over 4 måneder gammel. 

 

§ 8 

 

Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

 

Bestyrelsen skal én gang årligt afholde et årsregnskabsmøde, hvor be-

styrelsen skal træffe beslutning om godkendelse af fondens årsrapport 

og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til 

den godkendte årsrapport.  

 

Revisor har pligt til at deltage på det årlige årsregnskabsmøde. Hvis 

der er enighed blandt samtlige medlemmer af bestyrelsen og revisor om, 

at revisors deltagelse ikke er påkrævet, har revisor ikke pligt til at 

deltage. Beslutning herom skal fremgå af bestyrelsesprotokollen.  

 

På det årlige regnskabsmøde skal bestyrelsen udpege fondens revisor. 
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Revisor vælges for ét år ad gangen. 

 

Den af bestyrelsen godkendte årsrapport skal senest 5 måneder efter 

regnskabsårets udløb indsendes til Erhvervsstyrelsen.  

 

§ 9 

Skulle forholdene senere gøre det ønskeligt, at der foretages foran-

dring i eller tilføjelse til nærværende fundats, skal sådan forandring 

eller tilføjelse kunne foretages af bestyrelse med Erhvervsstyrelsens 

godkendelse. 

§ 10 

De ved ovenstående redaktion foretagne ændringer i den oprindelige un-

der 31. december 1947 oprettede fundats med ændringer af 14. marts 1950 

og forsynet med kongelig konfirmation den 13. april 1950 og efterføl-

gende ændringer tiltrædes. 

 

Således ændret pr. 9. august 2016  
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