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Fundats
Fonden Jollmands Gaard

CVR. 21261637

Fondens stifter er Peter Jollmand, som har ønsket at bevare sin gård, beliggende Møllegade 15,
matr. nr. 14, Holm for eftertiden. Derfor har han stiftet denne fond med en bestyrelse sammensat af
personer med særlig interesse i ejendommen og dens historie.
§1
Fondens navn er ”Fonden Jollmands Gaard”, opkaldt efter familien Jollmand i Holm.
§2
Fonden er hjemmehørende i Sønderborg Kommune. Dens postadresse er formandens adresse.
§3
Fonden har følgende formål:
a. Sikre en bevarelse af ejendommen Møllegade 15, matr. nr. 14, Holm, 6430 Nordborg – også
kaldet ”Jollmands Gaard” – og dennes omgivelser, bl.a. gennem en fredning.
b. Sikre en restaurering og reetablering af ejendommens oprindelige bygninger og omgivende
arealer til et landbrugsmuseum.
c. At delagtiggøre interesserede skoler, elever, håndværkere, borgere og turister m.m. i
arbejdet med ejendommens genopbygning og restaurering ved bl.a. at afholde
arrangementer, kurser, forevisninger og foredrag, dels på ejendommen og dels på andre
lokaliteter.
§ 4 Fondskapitalen:
Peter Jollmand har den 26. oktober 1997 med Kim Madsen som formand overdraget den selvejende
fond, Jollmands Gaard, brugsretten over bygninger med et naturligt jordtilliggende, ca. 1,5 ha,
beliggende Møllegade 15, matr. nr. 14, Holm, 6430 Nordborg.
Jfr. lyst deklaration har fonden derudover ret til efter behov at købe restarealet nord for
Agerhøjvej.på forud fastsatte vilkår.
Ved sin død 28.10 1999 overgik arven fra Peter Jollmand til fonden. Arven udgjorde 1.348.716
kr. Egenkapitalen udgjorde herefter 1.412.716 kr.
De nævnte aktiver må kun overdrages eller pantsættes med fondsmyndighedens samtykke.
Ydelser, der hidrører fra fonden, kan ikke gøres til genstand for overdragelse eller pantsætning, ej
heller arrest, eksekution eller anden retsforfølgning.
§ 5Stiftere eller andre tillægges ikke særlige rettigheder eller fordele.
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§6

Fondens bestyrelse består af 7-8 medlemmer..
Heraf 5 med lokalkendskab,
herunder den til enhver tid værende formand for støtteforeningen til Jollmands Gaard.
1 medlem udpeget af Sønderborg Byråd: fra udvalget ansvarlig for kultur.
Bestyrelsen kan udvides med en repræsentant fra Sønderborg Museum.
Bestyrelsen konstiturer sig m. fmd. kasserer og sekretær.

Et udpeget bestyrelsesmedlems funktionsperiode skal vare mindst 2 år, men er ikke tidsbegrænset.
Nye bestyrelsesmedlemmer vælges af den fungerende bestyrelse.
Fondens bestyrelse afholder møde, når formanden eller 4 af bestyrelses medlemmer finder det
fornødent.
Bestyrelsen skal føre en protokol over samtlige bestyrelsesmøder.
Bestyrelsen kan fastsætte en forretningsorden for sit virke.
Bestyrelsen kan vælge en administrator til at forestå den daglige ledelse af Jollmands Gaard, og kan
fastsætte retningslinjer for administrators virke og /eller søge at opnå sekretariats- og revisorbistand
gennem Sønderborg Kommune.
En administrator kan være medlem af bestyrelsen.
§7
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede. Ved stemmelighed er formandens
stemme udslagsgivende.
Bestyrelses medlemmer oppebærer ikke vederlag, men der kan gives godtgørelse for
medlemmernes direkte udgifter i forbindelse med hvervet.
§8
Institutionen forpligtes over for tredje mand ved underskrift af formanden og mindst 2 af
bestyrelsens øvrige medlemmer eller af administrator sammen med formanden for bestyrelsen.
Køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt låneoptagelse kræver dog den samlede bestyrelses
underskrift.
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§9
Det årlige udbytte af fondens midler skal anvendes således:
1/10 af det årlige udbytte skal henlægges til forøgelse af kapitalen.
Det resterende udbytte anvendes til realisering af fondens formål.
Bestyrelsen administrerer fondens midler, jf. § 3, og udarbejder hvert år et årsregnskab i
overensstemmelse med god regnskabsskik. Regnskabsåret er kalenderåret.
Bestyrelsen underskriver årsregnskabet inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Årsregnskabet revideres jfr. Fondslovens § 23 .1 af en, af bestyrelsen udpeget revisor
§ 10 Spørgsmål om anvendelse af fondsmidler kan ikke gøres til genstand for rettergang, men kan
alene afgøres af fondens bestyrelse.
§ 11
Denne fundats kan efter bestyrelses indstilling ændres af fondsmyndigheden i overensstemmelse
med reglerne i Lov om fonde og visse foreninger § 32. Efter samme regler kan fonden
sammenlægges med andre fonde eller opløses. Opløses fonden, skal kapitalen anvendes til
opfyldelse af formål som beskrevet i § 3.
Dato: 20.11.2020
Underskrift:

Kim Madsen fmd.
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