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HB-Møde: oktober 2021

Fremtiden for HCT-fonden
RESUMÈ
HCT-fonden løber tør for penge inden for en overskuelig årrække og HB bør derfor forholde
sig til hvad man ønsker at der skal ske med fonden.
Overordnet set er der tre forskellige handlemuligheder:
1. alle udlodninger stoppes eller formindskes hvormed holdbarheden af egenkapitalen
forlænges
2. Der findes nye penge til at vedligeholde egenkapitalen.
3. Egenkapitalen udloddes ufortrødent og når kassen er tom nedlægges fonden
Forretningsudvalget anbefaler sammen med FDFs advokat og ledergruppe den sidste mulighed, hvor fonden søges tømt og nedlagt inden for de næste 5-10 år. Dette er dog ikke
nogen helt enkel procedure, der bl.a. kræver Civilstyrelsens og landsmødets godkendelse,
hvorfor spørgsmålet også bringes op nu, i god tid inden landsmødet 2022. Såfremt HB følger indstillingen vil et udkast til det endelige landsmødeforslag naturligvis blive fremlagt til
HBs godkendelse i god tid inden landsmødet.
INDSTILLING

HB drøfter sagen og beslutter at fremsætte et forslag til Landsmødet 2022 om at
søge Civilstyrelsen om tilladelse til at nedlægge fonden.

BESLUTNING

HB fulgte ikke indstillingen, men udskød en mulig beslutning til et senere tidspunkt.

FDFs Hovedbestyrelse

2/4

SAGSFREMSTILLING

BAGGRUND
HCT-fonden er ikke så velpolstret som den har været og egenkapitalen spises stødt og roligt op på at støtte FDF-lederes ophold på Silkeborg Højskole. Med den nuværende udlodningstakt er der alt efter hvordan der regnes egenkapital tilbage til 5-10 år og det rejser det
åbenlyse spørgsmål om hovedbestyrelsen skal eller bør gøre noget nu samt hvilke handlemuligheder vi har nu og fremover.
Overordnet set er der tre forskellige handlemuligheder:
1) alle udlodninger stoppes eller formindskes hvormed holdbarheden af egenkapitalen
forlænges
2) Der findes nye penge til at vedligeholde egenkapitalen.
3) Egenkapitalen udloddes ufortrødent og når kassen er tom nedlægges fonden
FDFs advokat Mark Thorsen har følgende input til de tre handlemuligheder:

Ad 1. Alle udlodninger stoppes eller formindskes, hvormed holdbarheden af egenkapitalen forlænges
Fondens bestyrelse kan godt tillade sig at sætte udlodninger i bero eller i hvert fald at begrænse udlodninger til de løbende regnskabsmæssige overskud.
På grund af den meget beskedne formue og det meget lave rente- og afkastniveau er det
derefter nok spørgsmålet, om HCT-Fonden reelt kommer til at udlodde beløb på ny.
Såfremt Fonden selv skulle betale for blot en beskeden administration, vil dette med sikkerhed ikke være tilfældet.

Ad 2. Der findes nye penge til at vedligeholde egenkapitalen
Dette er altid en mulighed at fondens kapital forøges med ny indskud/gaver. Blot skal I
være opmærksomme på, at disse penge ikke må komme fra FDF selv, da FDF så bliver væsentlig gavegiver/bidragsyder til HCT-Fonden, hvorefter der ikke længere må udloddes beløb fra HCT-Fonden til FDF/nært tilknyttede (hvilket jo netop er fondens formål).
Kan der skaffes eksterne penge fra tredjemand udenfor FDF-regi, er dette selvfølgelig en
mulighed. Fondens formål er meget bredt ”støtte til FDF”, og Fonden vil derfor godt kunne
bruges som en egnet juridisk enhed for andre gavegivere (ligesom Holger og Carla Tornøe),
der gerne vil betænke FDF.

Ad 3. Egenkapitalen udloddes ufortrødent, og når kassen er tom, nedlægges fonden
Fondens bestyrelse skal ved udlodninger til enhver tid respektere den bundne kapital. Den
bundne kapital udgjorde i henhold til årsrapport 2019 kr. 183.973 pr. 31. december 2019 (164
tkr. i 2020). Denne kapital kan Fondens bestyrelse ikke udlodde.
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Fondens bestyrelse kan derimod godt udlodde de resterende frie midler angivet under ”dispositionsfond”. Dispositionsfonden udgjorde pr. 31. december 2019 i henhold til årsrapporten kr. 141.461 (116 tkr. i 2020).
HCT-Fonden har så beskeden en størrelse, at Civilstyrelsen efter nuværende praksis efter
al sandsynlighed vil tillade en nedlæggelse af Fonden, såfremt vi ansøger om dette.
Dette ville rent konkret betyde, at bestyrelsen - indtil tilladelse fra Civilstyrelsen til nedlæggelse foreligger - vil kunne udlodde alle beløb ned til grundfonden på ca. kr. 183.000
(164 tkr. i 2020), og at bestyrelsen efter modtagelse af tilsagn fra Civilstyrelsen om nedlæggelse derefter vil have typisk 1 – 3 år til at udlodde den resterende kapital i overensstemmelse med formålet og derefter lukke HCT-Fonden helt ned.
Umiddelbart er det nok den løsning, som jeg vil anbefale, da HCT-Fonden ellers ender med
at ”spise sig selv op” i direkte omkostninger samt indirekte omkostninger for FDF.
Rent praktisk skal I i den forbindelse være opmærksomme på, at Civilstyrelsen har endog
særdeles lange sagsbehandlingstider, og at vi derfor først kan forvente at modtage tilladelse til at nedlægge HCT-Fonden ca. 12 måneder efter indlevering af en ansøgning.

Fundats for HCT-fonden:
§1
Fondens navn er Holger og Carla Tornøes fond. Fonden er en selvejende institution med
hjemsted i København.
§2
Fondens formål er at støtte landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbund, FDFs almindelige arbejde. Fondens styrelse kan dog træffe bestemmelse om at anvende fondens indtægter til løsning af særlige opgaver, der har forbindelse med FDF.
§3
Fondens formue bestod ved nærværende fundats oprettelse af følgende aktiver:
1.

Kroner 50.000,- obligationer, 5% Østifternes Kreditforening, 16. serie, 2. afdeling.

2.

Kroner 30.000,- obligationer, 6% Vest- og Sønderjysk Kreditforening 1960/70, kr.

30.000,- obligationer, 6% Fyens Kreditforening 1960/70, kr. 30.000,- obligationer, Jysk LandKreditforening 1960/70.
3.

Kroner 3.118,64,- indestående i Privatbanken, bog nr. 42157.

Fondens formue, med undtagelse af en mindre beholdning, skal til stadighed være anbragt i
obligationer, hvori umyndiges midler kan anbringes, der beror i bankdepot på fondens navn.
Obligationerne skal lyde på fondens navn, og kontantbeholdningen skal være indsat på
bank- eller sparekassekonto lydende på fondens navn.
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§4
Fondens bestyrelse udgøres af landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbunds hovedbestyrelse. Formanden for fonden er hovedbestyrelsens formand. Fonden tegnes efter de i
landsforbundets love og vedtægter gældende regler. Formanden lader føre protokol over
førte forhandlinger.
§5
Ændringer i nærværende fundats kan ske, når forslag herom er vedtaget i fondens styrelse
med mindst 3/4 majoritet. Fundatsændringer vedrørende ophævelse af fonden kan kun
finde sted efter den i § 6 anførte fremgangsmåde.
§6
Fondsstyrelsen kan med samtykke fra FDFs landsmøde ophæve fonden, og fondens styrelse
træffer herefter bestemmelse om fondskapitalens anvendelse, under hensyn til Holger og
Carla Tornøes udtalte ønske om, at samtlige legatmidler i så fald anvendes til Silkeborg Højskole.
§7
Fondens regnskab revideres af landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige-Forbunds revisor,
der samtidig konstaterer beholdningernes tilstedeværelse.
Regnskabsåret er kalenderåret.
§8
Skulle landsforbundet Frivilligt Drenge- og Pige- Forbund ophøre at bestå, vil fondens formue efter sidste fondsstyrelses bestemmelse og så vidt muligt med godkendelse af FDFs
landsmøde være at tillægge et kristeligt ungdomsarbejde.

VIDERE PROCES
HB bør om muligt tage en drøftelse af ovenstående handlemuligheder i indeværende år og
hvis der skal noget med til landsmødet 2022 bør det tilrettelægges i samarbejde med FDFs
advokat. F.eks. vides det ikke pt. om forbundskontoret ligger inde med en bekræftet fundats for HCT-fonden, hvilket ifølge advokaten kan risikere at blive en udfordring, som vi
dog må forsøge at overkomme.
FU har som det fremgår indledende drøftet sagen og i den forbindelse blev der rejst en
opmærksomhed på, at vi lige har nedlagt TVR-fonden (til fordel for uddanelsespuljen), og
at HCT-fonden dermed er den sidste af stifternes fonde. I den forbindelse blev det dog
også drøftet at stifterne kan mindes på anden vis.
BILAG
Ingen bilag.
Der henvises til årsregnskab for HCT-fonden 2020, vedlagt som baggrundsbilag.

