
FUNDATS 
for 
IVALO & MINIK FONDEN 
Fondens navn, etablering, hjemsted og formål 
 
§ 1. 
 
1.1  Fondens navn er Ivalo & Minik Fonden. 
 
1.2  Fonden har hjemsted i Kommuneqarfik Sermersooq, Grønland. 
 
1.3  Fondens stifter er NunaFonden. 
 
§ 2. 
 
2.1  Fondens formål er: 
 

-  at yde økonomisk støtte til personer, som er berettiget til at modtage grønlandsk ud-
dannelsesstøtte eller har boet i Grønland i minimum 5 år inden for de forudgående 10 
år, og som agter at tage en videregående uddannelse eller efteruddannelsesforløb af 
kortere varighed uden for Grønland, og 

 
-  at opbygge en videnbank om mulighederne for videreuddannelse uden for Grønland. 

 
Kapital 
 
§ 3. 
 
3.1  Fondens egenkapital udgør på stiftelsestidspunktet kr. 300.000,00 – skriver kroner trehundredetusinde 

00/100. 
 
3.2  Fondens kapital skal herefter bestå af: 
 

•  de aktiver, der forelå ved Fondens stiftelse, eller hvad der træder i stedet herfor, 
 
•  de aktiver, som senere tilfalder Fonden som arv eller gave, eller hvad der træder i ste-

det herfor, medmindre arveladeren eller giveren har bestemt, at aktiverne skal anven-
des til uddeling, og 

 
•  de aktiver, der modsvarer overskud, som er henlagt til konsolidering af Fondens for-

mue. 
 
3.3  Bidrag til Fonden giver ikke ret til nogen del af Fondens formue eller til udbytte af nogen art. 
 
3.4  Bestyrelsen kan foretage rimelige henlæggelser af årets overskud til konsolidering af Fondens formue. 
 
3.5  Fondens midler anbringes efter de til enhver tid gældende regler herom. 
 
§ 4. 
 



4.1  Fondens overskud, der ikke henlægges til konsolidering af Fonden, samt arv og gave, der er bestemt til 
uddeling, anvendes i henhold til § 2. 

 
4.2  Uddeling sker efter ansøgning. Indkomne ansøgninger bliver behandlet af den samlede bestyrelse én 

til to gange årligt efter indstilling fra et funktionelt underudvalg nedsat af bestyrelsens midte. 
 
Bestyrelsen 
 
§ 5. 
 
5.1  Fonden administreres af en bestyrelse, der består af 5-7 medlemmer, hvoraf NunaFonden udpeger to 

medlemmer, mens Ilisimatusarfik Kalaallit Nunaata Universitetia, Departementet for Uddannelse samt 
Det Kongelige Danske Hof hver udpeger ét medlem. Endvidere har Prins Vincent Frederik Minik Ale-
xander samt Prinsesse Josephine Sophia Ivalo Mathilda (og indtil de opnår myndighed: deres respekti-
ve værger) hver ret til at udpege ét medlem. 

 
5.2  Medlemmerne udpeges for fire år ad gangen. Der er mulighed for genudpegning. 
 
5.3  Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en næstformand, der ved formandens for-

fald træder i dennes sted. 
 
5.4  Bestyrelsen ansætter en sekretær til at varetage den daglige drift af fondsvirksomheden. 
 
5.5  Fonden kan udbetale vederlag til medlemmerne af Fondens bestyrelse for den arbejdsindsats, der er 

forbundet med hvervet. 
 
Beslutningsdygtighed, bestyrelsesmøder m.v. 
 
§ 6. 
 
6.1  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer, herunder enten forman-

den eller næstformanden er til stede. 
 
6.2  Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed, jf. dog § 8.1. Ved stemmelighed er for-

mandens stemme udslagsgivende. 
 
6.3  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. 
 
6.4  Der skal ved sekretærens foranstaltning indkaldes ansøgninger til legater én til to gange årligt, jf. § 4.2. 

Tidspunkterne for indkaldelse bestemmes af bestyrelsen. Der skal efterfølgende indkaldes til bestyrel-
sesmøde til behandling af de indkomne ansøgninger. Indkaldelsen skal være vedlagt dagsorden og kopi 
af legatansøgninger. 

 
6.5  Der kan ikke ved bestyrelsesmøder træffes bindende beslutninger udenfor dagsorden. 
 
6.6  Bestyrelsesformanden kan indkalde til yderligere bestyrelsesmøder, når denne skønner behov herfor, 

ligesom formanden i øvrigt er pligtig at indkalde til bestyrelsesmøde, såfremt to bestyrelsesmedlem i 
forening fremsætter skriftligt ønske herom. En sådan indkaldelse skal ske senest 8 dage efter fremsen-
delsen af anmodningen, og møde skal afholdes senest 4 uger efter indkaldelsen. 

 



6.7  Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af de tilstedeværende 
medlemmer. Et bestyrelsesmedlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har ret til at få sin me-
ning indført i protokollen. 

 
Tegningsret 
 
§ 7. 
 
7.1  Fonden tegnes af formanden alene eller af næstformanden sammen med et andet medlem af besty-

relsen eller af tre menige medlemmer af bestyrelsen i forening. Tegningsretten kan ikke delegeres. 
 
Ændringer af fundats og opløsning 
 
§ 8. 
 
8.1  Fondens samlede bestyrelse kan enstemmigt træffe bestemmelse om ændring af fundatsen eller om 

opløsning af fonden. Udbetaling af fondens grundkapital kan kun foretages i forbindelse med opløs-
ning. 

 
8.2  Ved opløsning skal formuen tilfalde de i § 2 nævnte formål, alt efter bestyrelsens nærmere bestem-

melse. 
 
8.3  Formuen kan dog aldrig gå tilbage til stifteren eller til de personer eller selskaber, som måtte yde bi-

drag til Fondens formue. 
 
Regnskab og revision 
 
§ 9. 
 
9.1  Fondens regnskabsår er kalenderåret. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 31.12.2012. 
 
9.2  Ved hvert regnskabsårs afslutning udfærdiges et årsregnskab. 
 
9.3  Regnskabet revideres af en statsautoriseret revisor, der udpeges af bestyrelsen. 
 
9.4  Regnskabet revideres i overensstemmelse med god revisorskik og påtegnes af revisor som revideret. 
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