Vedtægt for
Etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og
Hustru Caroline Falch’s Fond
til fordel for efterkommere af
Anna Elisabeth Dorthea Meincke, f. Falch,
og til fordel for visse pårørende til
borgerrepræ sentanter,
magistratsmedlemmer og dommere i København samt
medlemmer af Folketinget
(Den Suhrske Stiftelses 2. Afdeling).

§ 1.
Fonden er stiftet ved etatsråd Johannes Theodorus Suhrs og Hustru Caroline, født Falchs fælles testamente
af 20. april 1850 og etatsråd Suhrs yderligere testamente af 7. februar 1857, hvis indhold stadfæstedes ved
kongelig konﬁrmation af 15. marts 1859. Fonden, der har hjemsted i Københavns Kommune, begyndte sin
virksomhed den 1. maj 1859.
§ 2.
Fondens formål er i første række at understøtte efterkommere efter fru Christine Caroline Andrea Suhr’s søster
Anna Elisabeth Dorthea Meincke, født Falch, gift med byfoged i Stege Carl Henrik Lydius Meincke. I anden
række anvendes fondens midler i den nedenfor førte rækkefølge til s’iøtte for børn, børnebørn og efter levende ægtefæller af:
a) nuværende og tidligere medlemmer af Københavns Borgerrepræsentation og Magistrat.
b) nuværende og tidligere dommere i Højesteret, østre Landsret, Sø- og Handelsretten i København og
Københavns Byret.
c) nuværende og tidligere medlemmer af Folketinget.
§ 3.
Fondens bundne kapital, som ved oprettelsen udgjorde 200.000 Rdl., var ved udgangen af regnskabsåret
1993/94 den 30. april 1994 2.209.534 kr., heraf en beholdning af obligationer på 1.324.000 kr. til en kursværdi
af 1.356.179 kr. Derudover havde fonden en fri kapital på 44.007 kr.
Fondens midler anbringes og indskrives efter reglerne om anbringelse af fondes midler. Indskrivningskontoen forsynes med påtegning om, at der ikke kan rådes ved salg eller pantsætning ener på anden måde over
midlerne uden det samtykke, som fondslovgivningen nødvendiggør.
§ 4.
Fonden bestyres af bestyrelsen (“Direktionen”) for Den Suhrske Familiestiftelse, i hvis protokol de emner, der
forhandles vedrørende fonden, og i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for
fonden, indføres.
Overfor tredjemand forpligtes fonden ved retshandler indgået på fondens vegne af Den Suhrske Familiestifteises administrerende direktør.
Familiestiftelsen afholder alle udgifter ved fondens administration mod et vederlag på 10 pct. af fondens
årlige bruttoindtægt.
§ 5.
Af fondens renteindtægter efter fradrag af administrationsvederlaget kan bestyrelsen henlægge indtil 25 pct.
til forøgelse af fondens kapital.
§ 6.
I øvrigt uddeles fondens indtægter i portioner, hvis antal og størrelse bestemmes af bestyrelsen, fortrinsvis som tidsbegrænsede legater til personer i alderen fra 20-30 år, som er under videregående uddannelse. Livsvarige legater kan
dog i særlige tilfælde tildeles ansøgere, som på grund af alder eller svagelighed har behov for varig understøttelse.
Legatportionerne udbetales med halvdelen i juni og halvdelen i december måned. Så længe en legatportion
ikke er udbetalt til modtageren til fri rådighed, kan den pågældende ikke med bindende virkning for fonden
afhænde, pantsætte eller på anden måde disponere over beløbet, som tillige er fritaget for udlæg og anden
kreditorforfølgning.

§ 7.
Ledige legatportioner bekendtgøres en gang årligt i “Berlingske Tidende” for den 10. november, som er årsdagen for stifteren og hans hustrus død.
Ansøgningsskemaer kan fås udleveret ved skriftlig henvendelse til Den Suhrske FamiliestifteIses kontor,
Gammel Torv 22, 1457 København K. Ansøgninger skal for at komme i betragtning indsendes inden den 31.
december.
§ 8.
Over fondens indtægter og udgifter skal bestyrelsen hvert år aﬂægge regnskab i overensstemmelse med god
regnskabsskik.
Fondens regnskabsår går fra den l. maj til den 30. april. Den i § 4 nævnte bestyrelse kan ændre regnskabsåret.
Regnskabet skal, forsynet med bestyrelsens underskrift, afgives til revision inden 6 måneder efter regnskabsårets afslutning.
Tilsyn med fonden føres i overensstemmelse med fondslovgivningen. Revision af de årlige regnskaber skal
foretages af Familiestiftelsens statsautoriserede revisor.
§ 9.
Såfremt Den Suhrske Familiestiftelse ophører med at eksistere, fordi der ikke længere ﬁndes legatberettigede
familiemedlemmer, skal der afFamiliestiftelsens kapital til nærværende fond overføres et beløb, som svarer til
20 pct. af fondens egen kapital på dette tidspunkt. Samtidig overgår ledelsen af fonden til en af Københavns
Borgerrepræsentation oprettet bestyrelse i overensstemmelse med post 9.-B. i stifternes testamente af 20.
april 1850.
§ 10.
Indholdet af denne vedtægt, der kan ændres efter reglerne i fondslovens kapitel 9, er vedtaget af Den Suhrske
Familiestifteises bestyrelse og generalforsamling den 26. november 1994 og godkendt af Civilretsdirektoratet
den 25. august 1995. Den oprindelige vedtægt (fundats), der tillige omfattede bl.a. Den Suhrske Familiestiftelse, er oprettet den 31. marts 1859 med kongelig konftrmation af 23. maj 1859 og senest ændret ved generalforsamlingsbeslutning af 30. november 1974, godkendt af Justitsministeriet den 22. apri 1975.

