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FUNDATS FOR BUSINESS DANMARKS LEGATER 
§1 
Legatets navn er Business Danmarks Legater, bestående af: 

"Danmarks Aktive Handelsrejsendes undserstøttelsesfond af 1901", 

"De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og 
hustru Amalie Nielsen, f. Foghs, Mindelegat til fordel for ældre 
danske handelsrejsende", 

"Hotelejer Elisabeth Sørensens Mindelegat", samt 

"87-Foreningens Legat". 

Legatets hjemsted er København. 

§2 
Legatets formål er at yde støtte til handelsrejsende, fortrinsvis som hjælp til sådanne, der ved ulykke, sygdom, alder eller anden 
uforskyldt årsag er kommet i økonomiske vanskeligheder, samt til enker og umyndige børn efter handelsrejsende. 

§3 
Legatets kapital udgjorde pr. 31.12 1989 kr. 496.830, jf. vedhæftede 
balance pr. 31.12.1989. 

Legatkapitalen hidrører fra de i § 1 nævnte legater med følgende beløb: 

"Danmarks Aktive Handelsrejsendes Understøttelsesfond af 1901" 

"De tidligere ejere af Jørgensens Hotel 
i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie 
Nielsen, f. Foghs, Mindelegat til fordel for 
ældre danske handelsrejsende". 

"Hotelejer Elisabeth Sørensens Mindelegat". 

kr. 216.365,- 

kr. 15.770,- 

kr. 264.695,- 

87-Foreningens Legat: 

Den 19. april 1993 blev "Handelsrejsende- og Repræsentantforeningen af 14. marts 1887, København" (kaldet 87-foreningen) 
opløst. 
I 87-Foreningens love var det bestemt, at foreningens likvide midler skulle tilfalde Danske Sælgeres Business Danmarks Legater. 
Ved modtagelsen af gaven udgjorde foreningens formue nominelt kr. 
434.200 i obligationer (kursværdi kr. 426. 792) og kr. 80.000 i kontanter. 

Gaven blev givet med den klausul, at renteafkastet af en obligationsbeholdning på nominelt kr. 227.000 skulle tilfalde G-a-A-s-ke 
~BusinessDanmark Seniorer København. Denne beholdning skal geninvesteres bedst muligt og efter størst muligt 
renteafkast. 
Ud over den ved sammenlægningen af de i§ 1 nævnte legater tilvejebragte kapital kan legatets kapital forøges ved henlæggelser af 
det årlige formueafkast efter bestyrelsens beslutning og ved arv, gaver og legater. 

§4 
Legatets bestyrelse består af 3 medlemmer. 
Landsformanden for Business Danmark er formand for legatbestyrelsen. 
De øvrige medlemmer vælges af Business Danmarks hovedbestyrelse blandt medlemmerne af afdelingsbestyrelserne eller udvalg, 
idet de pågældende ikke samtidig må være medlemmer af forretningsudvalget. Disse medlemmer vælges på det første 
hovedbestyrelsesmøde, der finder sted efter det ordinære-åf.l+ge landsrådsmøde. 



ØU!iaNESS 
>RIVNIVD 

Business Danmark CVR. Nr: 18193914 

§5 
Bestyrelsen holder møde i forbindelse med det ordinære landsrådsmøde A+iftåst eA gaAg åFligt efter indkaldelse fra formanden, og i 
øvrigt så ofte det anses for påkrævet. 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed bortset fra det i § 11 nævnte tilfælde. 
De af bestyrelsen trufne beslutrunger indføres I en forhandlingsprotokol, der underskrives af bestyrelsesmedlemmerne. 

~6 
Efter fradrag af administrationsomkostninger, herunder revision, anvendes det årlige udbytte af legatet til udbetaling af 
legatportioner samt eventuel konsolidering af formuen. 

Legatportionernes størrelse fastsættes af bestyrelsen. 

Legatportionerne tildeles ansegeme i overensstemmelse med de i§ 2 anførte kriterier, idet der for så vidt angår den del af 
legatkapitalen, der hidrører fra "De tidligere ejere af Jørgensens Hotel i Horsens, P. Nielsen og hustru Amalie Nielsen, f. Foghs, 
Mindelegat til fordel for ældre handelsrejsende", er fortrinsret for ældre danske handetsrersende. hvis hovedvirksomhed er 
foregået • Østjylland. 

For så vidt angår 87-Foreningens Legat skal renteafkastet af legatets til enhver tid værende obligationsbeholdning, samt evt. 
bankindestående, Jf.§ 3, udbetales til Business Danmark Seniorer Københavns arbejde for klubbens medlemmer i 
overensstemmelse med klubbens vedtægter. 
Endvidere har tidligere 87..foreningsmedlemmer eller disses enker fortrinsret til legatportioner fra den resterende del af 
legatkapitalen fra 87- Foreningens Legat. 

§7 
Indkaldelse af ansøgninger til~ legatportioner sker ved e-A--åf4ig bekendtgørelse i februar måned-i på Business Danmarks 
hjemmeside me&lemshla-d, amt eventuelt på anden made, som bestyrelsen måtte finde hensigtsmæssig. 

§8 
Efter ansøgningsfristens udløb den 31. marts trætte, bestyrelsen endelig afgørelse om udbetalingen forud for det ordinære 
landsrådsmøde. Uddelingen skal normalt nnoe sted I maj måned. 
Udbetaling af renteafkastet fra 87-Foreningens Legat til Business Danmark Seniorer København sker halvårligt umiddelbart efter 
den 2. januar og den 1. juli. 

§9 
legatets regnskabsår er kalenderåret. Legatet revideres af den til enhver tid af Business Danmark benyttede statsautoriserede 
revisor. 

§ 10 
Bestyrelsens sekretariatsopgaver varetages af Business Danmark. 
Re1seudgifter og evt. honorarer t1! bestvrelsen i forbindelse med bestyrelsesarbejdet afholdes af legatet inden for de i lovgivningen 
gældende rammer. 

§ 11 
Ændringer af fundatsen forudsætter enighed i besrvretsen og efterfølgende vedtagelse af et flertal i Business Danmarks 
hovedbestyrelse, samt godkendelse fra fondsmyndigheden. 

I tilfælde af opløsning af Business Danmark fastlægger det sidste landsråd, Jf. foreningens vedtægter, fondens fremtid under 
forudsætning af fondsmyndighedernes godkendelse. 


