
 

 

 

   

  

 

Lovpligtig redegørelse for Verner Overgaards Familiefonds ud-

delingspolitik  

 

1. Baggrund 

 

Nærværende udgør den lovpligtige redegørelse for uddelingspolitikken for Verner Overgaards Familiefond 

("Fonden") udarbejdet i overensstemmelse med årsregnskabsloven § 77 b, stk. 1. 

 

Bestyrelsen har udarbejdet uddelingspolitikken under hensyn til, at Fondens eneste indtægtskilde er formue-

afkast. Bestyrelsen ønsker derfor løbende at sikre Fondens grundkapital gennem henlæggelser til egenkapi-

talen. 

2. Fondens vedtægt  

Vedtægten for Fonden fastlægger, at Fondens formål er: 

 

- "…at yde legater til mine efterkommere eller andre, iøvrigt efter Bestyrelsens skøn." 

 

Det er yderligere angivet, at Fondens midler kan anvendes til: 

 

- "uddannelse og dygtiggørelse, 

 

- bosætning og etablering, 

 

- samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige". 

 

(herefter "Fondens Formål") 

Endvidere fremgår det af Fondens vedtægt, at fondsbestyrelsen afgør, hvordan og i hvilken udstrækning 

støtten til de angivne formål skal ydes. 
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3. Hovedkategorier 

Bestyrelsen bestræber sig på over tid at sprede uddelingerne af legater ud på den kreds af personer, som 

ifølge Fondens formål kan være støtteberettigede. 

 

Siden 2016 har fondsbestyrelsen fastsat følgende hovedkategorier for uddeling af Fondens midler: 

3.1 Efterkommere efter Fondens stifter Verner Overgaard 

Fonden kan yde støtte til efterkommere af Verner Overgaard til uddannelse og dygtiggørelse, bosætning og 

etablering, samt sådanne andre formål, som bestyrelsen finder støtteværdige. 

3.2 Andre ansøgere 

Fonden kan yde støtte til andre end efterkommere efter Verner Overgaard, hvilket både omfatter såvel en-

keltpersoner som juridiske personer, herunder foreninger og uddannelsesinstitutioner. Bestyrelsen har fast-

lagt at støtte til andre end efterkommere fortrinsvis ydes til formål relateret til industrielt design, når anvendel-

sen sker til uddannelse og dygtiggørelse, bosætning og etablering, samt sådanne andre formål, som besty-

relsen finder støtteværdige. 

4. Udbetaling af legater 

Ved tildeling af legater udbetales beløbet enten som en engangsydelse eller rater.  

 

Bestyrelsen kan ved afslutningen af legatperioden anmode legatmodtagerne om at fremsende en kort rede-

gørelse for, hvordan legatet er brugt. Fonden hører i denne forbindelse gerne, om redegørelsen må offentlig-

gøres. 

 

Ansøgere skal underrette Fonden, hvis det tildelte legat anvendes på anden måde eller til et andet formål 

end hvortil det er givet. Hvor dette er sket uden Fondens forudgående godkendelse, kan Fonden kræve hele 

legatet tilbagebetalt. 

 

 

Den 3. marts 2018 (behandlet og godkendt på bestyrelsesmøde den 18. november 2022).  

 

Bestyrelsen for Verner Overgaards Familiefond  
 


