
FUNDATS 

for 

Den Kongelige Livgardes Musikkorps Koncertfond. 

  

§1 

Fondens navn, hjemsted og stiftelse. 

  

Fondens navn er "Den Kongelige Livgardes Musikkorps Koncertfond" 

Fondens hjemsted er København. 

  

Fonden er stiftet den 8. februar 1980 af "Foreningen Livgardens Musikkorps" 

  

§2 

Fondens formål. 

  

Fondens formål er at virke for udbredelse og fremme af harmoniorkestermusik samt bidrage til at 
bevare og styrke det kunstneriske niveau i Den Kongelige Livgardes Musikkorps. Formålet skal 
blandt andet opfyldes ved at afholde offentlige koncerter, yde tilskud til komponister og på anden 
måde støtte frembringelse af nye kompositioner for harmoniorkester, engagere gæstedirigenter, 
udgive eller støtte udgivelse af fonogrammer/bånd med harmoniorkestermusik. 

  

Fondens bestyrelse afgør hvordan og i hvilket omfang Fondens disponible midler skal anvendes til 
opfyldelse af Fondens formål, jf. dog § 3. 

  

Anvendelse af Livgardens Musikkorps forudsætter i hvert enkelt tilfælde tilladelse af Chefen for 
Livgarden. 

  



§3 

Fondens formue/ administration. 

  

Fondens formue bestod ved stiftelsen den 8. februar 1980 af et kontant beløb på 9.796,88 kr. indsat 
af Foreningen Livgardens Musikkorps. 

Fondens Grundfond udgør pr. 31. maj 2001 i alt kr. 300.000 tilvejebragt ved overførsel fra frie 
reserver. Fondens midler fremskaffes ved renteindtægter af Fondens formue, donationer og 
eventuelle overskud ved afholdelse af koncerter og lignende musikarrangementer samt ved 
udgivelse af fonogrammer, fortrinsvis med Den Kongelige Livgardes Musikkorps og endvidere ved 
indtægter hidrørende fra ophavsrettigheder til kompositioner, koncerter, indspilning af videobånd, 
offentlig fremførelse af fonogrammer indspillet af Den Kongelige Livgardes Musikkorps og anden 
musikudøvelse mv. 

Ingen del af Fondens formue eller dennes afkast kan nogensinde vederlagsfrit udbetales eller 
tilbagebetales til stifteren eller andre bidragydere, men skal stedse anvendes til opfyldelse af 
Fondens formål. 

Fondens formue skal sikres og anbringes med rimelig hensyntagen til kapitalens forrentning. 
Bestyrelsen kan ved kapitalens anbringelse tage almindelige forretningsmæssige risici. Inden for de 
angivne rammer afgør bestyrelsen, i hvilket omfang anbringelse skal ske i fast ejendom, 
obligationer og andre værdipapirer, herunder pantebreve, eller på bank/sparekassekonti, idet enhver 
anbringelse skal ske i Fondens navn. Anbringelse kan dog ingensinde ske som lån til stifteren, 
bidragydere eller andre donatorer ej heller mod pant i fast ejendom eller på anden måde. 

Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og et bestyrelsesmedlem i forening. 

  

§4 

Fondens ledelse. 

  

Fonden ledes af en bestyrelse på 5 (6) medlemmer, bestående af en bestyrelsesformand, en 
forretningsfører og en sekretær valgt blandt og af medlemmerne af "Foreningen Livgardens 
Musikkorps" ved foreningens årlige generalforsamling. I det tilfælde, hvor Formanden for 
"Foreningen Livgardens Musikkorps" ikke er formand for Fondsbestyrelsen, indtræder denne som 
menigt medlem af Fondsbestyrelsen. De nævnte bestyrelsesmedlemmer vælger 2 musiksagkyndige 
medlemmer uden for foreningens rækker for en periode på 2 år. Genvalg kan finde sted. 

Udtræder et bestyrelsesmedlem før valgperiodens udløb, udpeger den øvrige bestyrelse et 
midlertidigt bestyrelsesmedlem for resten af det udtrædende medlems valgperiode. 



  

§5 

Revision og regnskab. 

  

Fondens regnskabsår løber fra 1. oktober til 30. september. Regnskabet skal revideres af en af 
bestyrelsen valgt statsautoriseret eller registreret revisor. Regnskabsaflæggelsen foregår på den 
ordinære generalforsamling i Foreningen Livgardens Musikkorps. 

  

§6 

Hæftelse 

  

For Fondens forpligtelser hæfter alene Fondens formue. 

  

§7 

Fundatsændringer. 

  

Ændringer af denne Fundats foretages af Fondens bestyrelse efter forudgående behandling i 
repræsentantskabet ved Foreningen Livgardens Musikkorps. 

  

§8 

Ophør. 

  

Såfremt Den Kongelige Livgardes Musikkorps nedlægges eller ophører sin virksomhed, eller 
såfremt Fonden bliver uden ledelse, skal Fondens eventuelle formue, efter at al gæld er betalt, 
tilfalde Statens Kunstfond til anvendelse i overensstemmelse med Den Kongelig Livgardes 
Musikkorps Koncertfonds formål. 

  



§9 

Kongelig konfirmation. 

  

Bestyrelsen kan søge kongelig konfirmation af denne fundats, når omfanget af Fondens aktiviteter 
berettiger hertil. 

  

  

******* 

  

Nærværende Fundats, som er oprettet den 8. februar 1980 er ændret 

d. 28. marts 1984. 

d. 19. november 1990. 

d. 2. december 1991. 

d. 2. november 1993. 

d. 28. juni 1994. 

d. 28. november 1995. 

d. 23. november 1999 

d. 5. februar 2021 

Seneste ændring er foretaget den 18. marts 2021.  

Denne fundats er underskrevet af den siddende bestyrelse via Penneo, jf. sidste side. 

 


