VEDTÆGTER
FOR
KOMITEEN TIL BEVARELSE AF MINDESMÆRKER PÅ HIMMELBJERGET
( Tårnkomitéen)
(reg.nr. ERF 108335)
Præambel: ”komitéen til bevarelse af Mindesmærker på Himmelbjerget” blev nedsat i 1867, og
dens oprindelige formål var, efter opnået tilladelse af staten til at opføre et tårn på
Himmelbjerget, at indsamle penge i Jylland til rejsning af ”Himmelbjergtårnet” til
minde om Kong Frederik den VII, der den 5. juni 1849 gav det danske folk dets frie
forfatning.
Komitéen har derefter påtaget sig at vedligeholde Himmelbjergtårnet og de
tilstødende arealer samt de rejste mindesmærker for betydende danske mænd og
kvinder.
§ 1.

Navn
Institutionens navn er ”Komitéen til bevarelse af mindesmærker på Himmelbjerget
(Tårnkomitéen)”.
§ 2.

Formål
Komitéens formål er:
1. Vedligeholdelse af ”Himmelbjergtårnet” samt vedligeholdelse af de på området rejse
mindesmærker for betydende mænd og kvinder.
2. Etablering og vedligeholdelse af fornødne parkeringsområder og af toiletforhold samt drift heraf
og af vandværk for området.
3. Vedligeholdelse af veje og stier på området, herunder dertil hørende rækværk.
4. Bevarelse og vedligeholdelse af mødeplads med talerstol til brug for større folkefester og
herunder at fortsætte traditionen med indgravering af de mest berømte taleres navne på
talerstolen.

5. Medvirken til bevarelse af det traditionelle kiosk-salg på området, herunder navnlig af egnens
specielle husflidsarbejder, stokke og andre trævarer.
6. Omsorg for orden og ordnede forhold i almindelighed på området.
7. I samarbejde med de omkringboende lodsejere i Rye Nørreskov, staten og behandlingshjemmet
Himmelbjerggården, at værne om Himmelbjergets særprægede natur, herunder lyngområderne.
8. Ejendomsbesiddelse af arealer på og omkring Himmelbjerget, herunder i relevant omfang at
erhverve omkringliggende arealer, når mulighed herfor måtte foreligge.
9. Tilvejebringelse af midler til formålets gennemførelse, herunder ved entreindtægt fra
Himmelbjergtårnet, parkeringsafgifter, afgift ved udlejning af kiosker, indtægter fra skovdrift
samt eventuelle øvrige forpagtningsafgifter.
§ 3.

Registrering
Tårnkomitéen er en selvejende institution, der er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i
henhold til lov om erhvervsdrivende fonde. (reg.nr. ERF 108335).
§ 4.

Stiftere
Den selvejende institution (Tårnkomitéen) blev stiftet den 25. maj 1867. Stifterne var: fabriksejer
Michael Drewsen, folketingsmand Jens Jørgensen, arkitekt Zeltner samt redaktør Hans Simon
Sørensen.
Der er ikke tillagt stiftere eller andre særlige rettigheder.
§ 5.

Hjemsted
Tårnkomitéens hjemsted er i overensstemmelse med lov om erhvervsdrivende fonde den kommune,
hvori institutionens hovedkonto er beliggende.
Tårnkomitéens aktuelle hjemsted er formandens adresse i Skanderborg Kommune, og dens
værneting er retten i Silkeborg
§ 6.

Grundkapital
Institutionens grundkapital udgør kr. 300.000,00.

Grundkapitalen er fuldt indbetalt ved overførsel fra reserver.
§ 7.

Ledelse
Institutionen ledes af en bestyrelse på 6-8 medlemmer, som har det fulde ansvar for, at
institutionens formål fastholdes samt ansvar for dens aktiver og passiver.
Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer en formand og en kasserer.
Bestyrelsen er selvsupplerende, således at den ved vakance, såfremt tilstræbt enighed ikke kan
opnås, udpeget et nyt bestyrelsesmedlem efter almindelig stemmeflertal.
Hvervet som medlem af bestyrelsen for Tårnkomitéen er ikke tidsbegrænset. Hvervet er ulønnet.
§ 8.

Bestyrelsesmøder
Bestyrelsen afholder ordinært møde hvert år i april, hvor beretning ved formanden for det forløbne
år aflægges og regnskabet for det forudgående kalenderår forsynet med revisorpåtegning forelægges
til godkendelse.
Ekstraordinære møder afholdes efter behov og indkaldes af formanden, når denne, et
bestyrelsesmedlem, fondsmyndigheden eller Erhverv- og Selskabsstyrelsen måtte forlange det.
I indkaldelsen anføres tid og sted for mødet samt dagsorden.
Indkaldelse skal afsendes, så indkaldelsen er bestyrelsesmedlemmerne i hænde senest ugedagen før
mødet og tidligst 4 uger før mødet.
§ 9.

Beslutninger
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af medlemmerne er til stede.
Enhver bestyrelsesbeslutning afgøres i tilfælde af uenighed ved almindelig stemmeflertal. Ved
samme stemmetal er formandens stemme afgørende, jf. dog § 13 og § 14.
Bestyrelsen fører en forhandlingsprotokol med referat af det på bestyrelsesmøderne passerede og
oplysning om trufne beslutninger. Forhandlingsprotokollen underskrives af de mødte
bestyrelsesmedlemmer. Udskrift af referatet rundsendes til samtlige bestyrelsesmedlemmer.

§ 10.

Tegningsregel
Institutionen tegnes og forpligtes i løbende forretninger af formanden i forening med 2
bestyrelsesmedlemmer eller af den samlede bestyrelse.
Bestyrelsen kan efter behov nedsætte forretningsudvalg, omfattende indtil 3 bestyrelsesmedlemmer
og med særlig tilkendegivet opgave.
§ 11.

Revision
Institutionens regnskab revideres af en statsautoriseret revisor, der antages af bestyrelsen.
Valget er fortløbende, indtil bestyrelsen måtte træffe andet valg.

§ 12.

Regnskabsår
Institutionens regnskabsår er kalenderåret.
Kasseren forelægger på bestyrelsesmødet hvert år i april regnskabet over indtægter og udgifter samt
statusopgørelse til godkendelse, jf. § 8. Bestyrelsen kan antage fornøden regnskabshjælp.
§ 13.

Vedtægtsændringer
Institutionens formål kan ikke ændres, men vel dens virkemidler.
Til vedtagelse af forslag angående forandringer i vedtægterne i øvrigt kræves, at mindst ¾ af
bestyrelsesmedlemmerne stemmer for det på dagsordenen optagne forslag til vedtægtsændring.
Såfremt der ikke er mødt ¾ af bestyrelsesmedlemmerne til mødet, og det fremsatte forslag er
vedtaget enstemmigt, indkaldes til et nyt bestyrelsesmøde senest 4 uger senere med samme forslag
på dagsordenen. På dette møde kan forslaget endeligt vedtages med ¾ majoritet uanset antal mødte.
Alle vedtægtsændringer skal endvidere godkendes af fondsmyndigheden, jf. lov om
erhvervsdrivende fonde § 48.

§ 14.

Opløsning
Til vedtagelse af forslag om institutionens ophævelse kræves enstemmig beslutning af bestyrelsens
medlemmer.
§ 15.
Ophæves den selvejende institution, og der – efter at samtlige institutionens forpligtelser er afviklet
– findes en nettoformue, skal denne nettoformue tilfalde staten til videreførelse af komitéens
opgaver på Himmelbjerget.
Vedtaget på bestyrelsesmøde på
I bestyrelsen:

