Fundats for Løgumkloster Refugium
Præambel.

Initiativet til stiftelsen af Løgumkloster Refugium udspringer af Indre Mission og Grundtvigske
Kredse repræsenteret af fire markante, folkekirkelige personligheder provst Paul Schülein,
Løgumkloster, pastor Anders Bork Hansen, Løgumkloster, pastor Chr. Bartholdy, Indre Mission
og højskoleforstander J. Th. Arnfred, Askov Højskole. Refugietanken blev realiseret sammen
med andre personligheder repræsenterende det lokale, det folkelige og det organisatoriske
kirkeliv i Danmark gennem ibrugtagningen af Løgumkloster Refugium i 1960.

§ 1.
Stk. 1.

Løgumkloster Refugium er en kirkelig selvejende institution.

Stk. 2.

Institutionens hjemsted er Tønder kommune.

Stk. 3.

Institutionen er organiseret som en erhvervsdrivende fond.

Stk. 4.

Institutionens formål er at styrke det kirkelige og folkelige arbejde i landsdelen og at
drive et Refugium, et sted, hvor mennesker kan søge hen i kortere eller længere tid
for at søge fordybelse og hvile.

Stk. 5.

Det er endvidere formålet at være folkeoplysende ved hjælp af klosterets store sal
og at holde møder for egnens befolkning og tillige kurser af kortere eller længere
varighed for deltagere fra hele landet. Hensigten med denne side af gerningen er at
støtte det kirkelige, folkelige og kulturelle liv i grænseegnen ved en formidling af
kristendom, dansk ånd og dansk kultur.
Arbejdet, der vil tage sigte på en vækkelse og styrkelse af det kristelige, nationale
og kulturelle liv i Sønderjylland, skal have et fælles kirkeligt og fælles folkeligt præg
på Folkekirkens grund.

Stk. 6.

Institutionens formål realiseres ved foredrag, morgensang, andagter, aftensang,
gudstjenester og andre kirkelige aktiviteter.
§ 2.
På tidspunktet for ændringen af institutionens fundats udgør grundkapitalen kr.
300.000.

§ 3.
Stk. 1.

Institutionen ledes af en bestyrelse i samarbejde med en ansat forstander
i overensstemmelse med de retningslinier, formålsparagraffen angiver.

Stk. 2.

Bestyrelsen består af indtil 9 medlemmer, der sammensættes således:







Stk. 3.

1 medlem udpeget af Kirkelig Forening for Indre Mission i Danmark.
1 medlem udpeget af Grundtvigsk Forum.
1 medlem udpeget Grænseforeningen.
1 medlem udpeget af Tønder Kommune
1 medlem udpeget af bestyrelsen for Teologisk Pædagogisk Center
2 medlemmer udpeget af Refugiets Venner.

Bestyrelsen kan supplere sig med indtil 2 medlemmer. Disse medlemmer vælges for
2 år ad gangen, og kan genvælges. Det tilstræbes, at den eventuelle selvsupplering
sker hvert år, således at valg/udskiftning af de 2 medlemmer sker kontinuerligt.
Ved valg af bestyrelsesmedlemmer bør det tilstræbes, at kandidater har erfaring fra
arbejde i tilsvarende institutioner eller andre kirkelige organisationer.

Stk. 4.

I tilfælde af ledighed blandt de organisationsvalgte medlemmer vælges et nyt
medlem af den organisation, der har valgt den afgåede.

Stk. 5.

Bestyrelsen kan lade afholde et årsmøde for institutionen og de til denne knyttede
øvrige institutioner.
Til årsmødet inviteres repræsentanter for Kirkeministeriet, de nærmest boende
biskopper og kirkelige samarbejdspartnere til drøftelse af udviklingen af
refugietanken.
§ 4.

Stk. 1.

Bestyrelsens beslutninger tages på møder. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når
mindst halvdelen af medlemmerne er til stede.

Stk.2.

Bestyrelsen vælger selv sin formand og næstformand.

Stk. 3.

Bestyrelsens beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af
stemmelighed er formandens stemme afgørende. Til beslutninger om antagelse og
afskedigelse af forstander kræves dog, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer i et
lovligt indvarslet møde har stemt herfor.
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§ 5.
Bestyrelsen indkaldes til møde, når et medlem af bestyrelsen, forstanderen,
fondsmyndigheden eller Erhvervs- og Selskabsstyrelsen ønsker det, dog afholdes
der bestyrelsesmøde mindst 2 gange årligt. Indkaldelsen sker med mindst 14 dages
varsel, medmindre presserende forhold gør en fravigelse heraf nødvendig.
§ 6.
Stk. 1.

Bestyrelsen er ansvarlig for administrationen af institutionens midler. Bestyrelsens
medlemmer hæfter ikke personligt for institutionens økonomiske forpligtelser.

Stk. 2.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 3.

Bestyrelsen nedsætter et forretningsudvalg, bestående af formand og næstformand,
til varetagelse af løbende forretninger.

Stk. 4.

Institutionen tegnes af formanden i forening med to bestyrelsesmedlemmer og
forstanderen.
§ 7.

Stk. 1.

Bestyrelsen antager – og afskediger – en forstander for institutionen.

Stk. 2.

Forstanderen leder det daglige arbejde på institutionen og planlægger de kurser og
møder, der indbydes til. Forstanderen ansætter og afskediger det fornødne
personale og har ansvaret for den daglige drift og regnskabsføring.

Stk. 3.

Nærmere bestemmelser om forstanderens virksomhed og aflønning etc. fastsættes
af bestyrelsen.

Stk. 4.

Bestyrelsen vælger en statsautoriseret revisor til at revidere institutionens
årsregnskab samt til at yde løbende regnskabsmæssig assistance.
§ 8.
Bestyrelsen fører en protokol, hvori denne fundats, de ved bestyrelsesmøderne
trufne beslutninger, og hvad der i øvrigt er af betydning for institutionen, indføres.
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§ 9.
Stk. 1.

Institutionens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 2.

Årets regnskabsmæssige resultat tillægges/fradrages institutionens reserver.

Stk. 3.

Inden 4 måneder efter regnskabsårets afslutning udsender forstanderen til
bestyrelsens enkelte medlemmer det af den statsautoriserede revisor reviderede
regnskab til godkendelse.

Stk. 4.

Når regnskabet er godkendt og underskrevet af bestyrelsen dog senest 5 måneder
efter regnskabsårets udgang, indsendes der et eksemplar heraf til Erhvervs- og
Selskabsstyrelsen.
§ 10.

Stk. 1.

Ændringer i denne fundats kræver, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer stemmer
herfor.

Stk. 2.

Beslutning om institutionens sammenlægning med en anden institution eller ophør
kræver, at mindst 5 af bestyrelsens medlemmer er enige herom.

Stk. 3.

Bestyrelsen træffer beslutninger om sammenlægning og om ophør med almindeligt
stemmeflertal og med forbehold af fondsmyndighedens og civilstyrelsens
godkendelse bestemmelse om, hvorledes institutionen og dens midler derefter skal
anvendes.

Stk. 4.

Såfremt der efter beslutning om institutionens ophør måtte være resterende midler,
skal disse anvendes i en i Danmark hjemmehørende kirkelig institution som i videst
muligt omfang støtter det kirkelige og folkelige arbejde i Sønderjylland med forbehold
af fondsmyndighederne og Civilstyrelsens godkendelse.

Stk. 5.

Ved beslutning om sammenlægning eller ophør sendes bestyrelsens beslutning og
forslag til aktivernes disponering til høring i Kirkeministeriet.
§ 11.
Nuværende ændringer for Institutionen træder i stedet for den under 22. maj 1995
stadfæstede og er gældende fra 1. januar 2006. Seneste ændringer er foretaget den
11. november 2013.
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