Vedtægter for
Fonden for Jagten Nordstjernen af 1872
§ 1. Navn og hjemsted.

§ 4. Tegningsret.

Fondens navn er

Formanden og kassereren tegner fonden i
fællesskab.

”Fonden for Jagten Nordstjernen af 1872”.
Hjemsted for fonden er Middelfart kommune.

§ 5. Hæftelse.
§ 2. Formål.
1): Formål:
Det er fondens formål at restaurere, bevare og
udruste Nordstjernen som et bevaringsværdigt
skib i overensstemmelse med
Skibsbevaringsfondens retningslinjer.
2): Mission:
”Nordstjernen er et kulturbærende fortælleskib,
som vækker inspiration, glæde og eftertanke ved
at fokusere på læredygtighed, væredygtighed og
bæredygtighed.”
3): Vision:
”Nordstjernen er uundværlig og uerstattelig som
ledestjerne.”
”Fonden skal arbejde for gennemførelse af events
og arrangementer af filosofiske, kulturelle og
samfundsrelevant alternativ art i samarbejde
med Nordstjernens Venner.”

§ 3. Økonomi.
Regnskabsåret følger kalenderåret.
Overskud anvendes på skibet.

I forhold til tredjemand hæfter fonden alene med
sin formue. Bestyrelse har intet personligt ansvar
for fondens forpligtelser ud over normalt ansvar
som bestyrelsesmedlem.

§ 6. Bestyrelsen.
Bestyrelsen består af minimum 7 medlemmer.
John Engelbrecht og Pia Fauerby udpeger
bestyrelsesmedlemmer ved fondens stiftelse.
Bestyrelsen skal have mindst et skibskyndigt
medlem.
Bestyrelsen for Foreningen Nordstjernens Venner
udpeger 1 bestyrelsesmedlem til at indgå i
fondens bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand,
kasserer og sekretær.
Bestyrelsen er selvsupplerende.
Hvis John Engelbrecht eller Pia Fauerby ikke kan
fortsætte i fondens bestyrelse, så har to
efterkommere efter dem fortrinsret til at indgå i
fondens bestyrelse.
Ethvert bestyrelsesmedlem kan indkalde til et
ekstraordinært bestyrelsesmøde.
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Bestyrelsen har pligt til at tilse, at arbejdet for
skibets vedligeholdelse og restaurering, sker
under videst mulig hensyntagen til
håndværksmæssig kvalitet og æstetik.
Bestyrelsen indgår aftale med Foreningen
Nordstjernens Venner om betingelser for brug af
Jagten Nordstjernen.

§ 7. Beretning.
Beretning, fremtidsplaner og regnskab
fremlægges ved Foreningen Nordstjernens
Venners generalforsamling.
John Engelbrecht og Pia Fauerbys aktiviteter med
foredrag, drivtømmer og andre kulturelle
arrangementer skal indarbejdes i årskalenderen
for Jagten Nordstjernen i samarbejde med
Foreningen Nordstjernens Venner.

Middelfart, den 30. oktober 2014

§ 8. Lovændringer og opløsning.
Lovændringer og / eller forslag om opløsning skal
vedtages af et flertal på mindst 2/3 af bestyrelsen
herunder af både John og Pia.
Såfremt Foreningen Nordstjernens Venner
ophører med at eksistere eller der af anden
grund opstår en situation, hvor aftalen om drift
og vedligeholdelse af Jagten Nordstjernen ønskes
afsluttet, da skal fondens bestyrelse afgive
skriftlig besked herom til Foreningen
Nordstjernens Venner med mindst 1 års varsel.
Ved ophævelse af fonden træffer bestyrelsen ved
flertal på mindst 2/3 herunder med John og Pias
samtykke beslutning om, hvilket almennyttigt
formål formuen i fonden og Jagten Nordstjernen
skal anvendes til.

