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GARDERHO.JFONDEN

Garderhojfortet blev bygget i Arene 1885-92 som en de1 af
det fastningsanlag, der indqik i Kobenhavns befastning. Fortet
var finansieret ved en frivillig selvbeskatning, og det blev ved
gavebrev af 8. august 1892 overdraget til det davarende krigsmi-
nisterium.

I henhold ti1 1ov af L7. marts L920 om nedleggelse af Ka-

benhavns landbefastning blev Garderhajfortet desarmeret og afle-
veret ti1 et i forbindelse med gavebrevets oprettelse etableret
selvSupplerende navn, rrNavnet f or Garderha1f ortetr'. ForSvaret
fik gennem overenskomster ridighed over anlagget ti1 forskellige
militare formd.I. I slutningen af 1950rerne havde Forsvaret ikke
langere brug for Garderha)fortet og onskede at overfore det ti1
navnet, der imid.lertid ikke havde suppleret sig se1v. Forsvaret
fortsatte derfor med at have rAdigheden over arealet, indtil
Forsvarsministeriet i 1993 besluttede at afhande Garderhojfor-
tet.

Garderhojfortet har betydelig militarhistorisk interesse
og er et af de bedst bevarede monumenter over en vasentlig epoke

i Danmarks historie. Med gavebrevet af 1-892 som retningslinie
har en kreds af militarhistorisk interesserede derfor onsket at
genetablere Navnet for Garderhalfortet gennem oprettelse af en

fond. Kredsen har herefter fastsat falgende fundats for Garder-

haj fonden.
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Navn og hjemsted
s 1.

Fondens navn er GARDERHOJFONDEN.

Form6.l

s 2'
Fondens hjemsted er i Gentofte kommune.

s 3'
Det er f ondens f orm6.1,

- at overtage Garderhojfortet,

- at fremskaffe midler til at restaurere fortet
og at fare det tilbage til sit oprindelige ud-
seende,

- at renovere og vedligeholde voldanleggene og
det ovrige omrS.de om fortet,

- at Abne fortet for offentligheden,

- gennem udstj-llinger e1ler pdr anden m6"de at an-
skueliggare Danmarks og Europas krigshistorie
og fortifikatoriske varker,

- at anvende fortet til andre kulturelle formAl,
der naturligt kan finde sted pi fortet,

- at anvende omrAdet til rekreative formA1 med
respekt for fortet og naturen,

- at forestA den daglige drift, vedligeholdelse,
anvendelse og administration af regler for of-
f entlig adgang m.m. , samt

- i overensstemmelse med gavebrevets bestemmel-
ser at virke ti1 gavn for fedrelandets for-
SVAT.



-3

Formue

s 4.
Fondens formue best6.r ved oprettelsen af 250.1-00 kr., der

er indbetalt kontant.

Forvaltning
s s.

Fondens aktiver skal lyde pA fondens navn og s6. vidt mu-

ligt noteres som tilhorende denne.
Bestyrelsen afgor, hvorledes fondens midler skal anbrin-

ges og investeres inden for de af Justitsministeriet ti1 enhver
tid fastsatte regler om anbringelse af fondes midler.

I sin forvaltning m6. bestyrelsen dog kun med samtykke af
Civilretsdirektoratet i egenskab af fondsmyndiqhed foretage el -

1er medvirke til ekstraordinare dispositioner, der kan medfare

risiko for, at fundatsen ikke kan overholdes.

Navn (bestyrelse)
s 6.

Fonden ledes af en bestyrelse, der betegnes navn. Navnet

bestAr af 7 medlemmer. 5 medlemmer af det farste navn for fonden

er valgt blandt stifterne af fonden, medens et medlem er udpeget
af Jagersborg Skovlovkreds og et medl-em af Advokatrd.det.

Navnets medlemmer betragtes som valgt for fire 5.r ad gan-

9eD, og valgperioden falger safime valgperiode, som galder for
kommunalbestyrelser. Fondens forste navn har sAledes en funkti-
onsperiode indtil den 31. december L997.

Ved udlobet af hver valgperiode skal enhver af navnsmed-

lemmerne tage stilling til, om de ansker at fortsatte i en ny

periode. De medlemmer, der ansker at fortsatte, betragtes som

vatgt for en ny periode. Navnet supplerer sig se1v, sAledes at
de tilbageverende medlemmer foretager valg ti1 poster, der bli-
ver ledige ved en 4-Ars periodes udlab, eller hvor et navnsmed-

lem afg6.r fra bestyrelsen i utide.
Nevnet valger en formand og en nastformand af sin midte.



Et navnsmedlem udtrader af navnet ved det farstkonrnende
bestyrelsesmode ef ter, at vedkommende er fyldt 70 d.r.

Hvervet som medlem af navnet er ulannet.

s 7.

Formanden indkalder til navnsmode, nAr dette er nadven-
diqt. Ethvert navnsmedlem kan forlange, dt navnet indkaldes ti1
mode. Der afholdes dog made mindst en gang Arliqt.

Navnet er beslutningsdygtigt, n6.r halvdelen af medlemmer-

ne er til stede, og alle beslutninger treffes ved simpelt stem-
meflertal. I tilfalde af stemmelighed er formandens stemme - e1-
1er ved formandens forfald nastformandens stemme - udslaggiven-
de.

Over forhandlingerne i navnet skal der fares en protokol,
der underskrives af samtlige tilstedeverende medlemmer.

s B.

Navnet kan udpege et forretningsudvalg, hvori formanden

e11er nastformanden indgd.r. Forretningsudvalget leder fonden
mellem navnsmoderne. Navnet kan endvidere udpege en sekretar og

en kasserer til at bistA sig.

s 9.
Navnet kan antage 1onnede medhjelpere og ansatte persona-

Ie til at administrere og varetagre fondens daglige forhold.
Navnet kan meddele prokura.

Tegningsret
s 10.

Fonden tegnes af to navnsmedlemmer i forening.
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Haftelse
s 11.

For fondens forpligtelser hafter alene den til enhver tid
varende formue.

Arsregnskab og revision
s 12.

Fondens regnskabsS.r er kalenderAret. Farste reqnskabsd.r
Laber fra stiftelsen og indtil 31. december 1995.

s 13.

Nevnet skal lade udarbejde et S.rsregnskab best6.ende af
resultatopqarelse, balance (status) samt S.rsberetning. Arsregn-
skabet skal foreligge ind.en 5 m6.neder ef ter regnskabsArets ud-

lab.

s 14.

Fondens regnskaber revideres af en af navnet valgrt stats-
autoriseret revisor.

Mid.lernes anvendelse
s 1s.

Navnet disponerer fondens midler efter eget skan til
fremme af de i S 3 navnte formAl.

Hvis det af navnet skonnes af betydninq for opfyldelsen
af fondens form6.1, kan navnet i det enkel-te 6,r undlade at anven-

de midler til renovering og restaurering m.m. af Garderhojfortet
og udskyde anvendelsen af midlerne til et senere regnskabsdr. I
si fald overfores belabet til en sarlig konto for belob til se-

nere anvendelse.
Af fondens indtagter skal der foretages en passende kon-

solidering.



Endring af fundatsen og oplasning

s 15.
Endringer af fundatsen kan vedtages af nevnet, hvis der i

Navnet er 2/3 flertal af de afgivne stemmer, der stemmer derfor.
I det omfang det er pAkravet efter lov om fonde og visse for-
eninger, skal Civilretsdirektoratets samtykke indhentes.

s 17.

Nevnet kan ligeledes med 2/3 flertal af de afgivne stem-
mer beslutte at sammenlagge fonden med andre fonde ell-er at op-

lase fonden. I det omfang det er p6.krevet efter lov om fonde og

visse foreningrer, skal Civilretsdirektoratets samtykke indhen-
tes.

I tilfalde af oplzsning skal fondens aktiver af det sidst
siddende nevn anvendes til gavn for fadrelandets forsvar.

Gentofte, den 25. september L995

/-

I navnet:
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