
Vedtægt for 

Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond 
 

Godkendt af Civilstyrelsen 7. juni 2013 

Vedtaget på Dansk Vegetarforenings generalforsamling 5. april 2014. 

 

§1 Stiftelse, navn og hjemsted 

 

Fonden er stiftet i anledning af kommunelæge Michael Larsens 70-års fødselsdag 29.12.1915 under 

navnet "Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnehjemsfond". Den har i dag navnet ”Dr. Michael 

Larsens Vegetariske Børnefond”. 

 

Fondens hjemsted er i Københavns Kommune. Bestyrelsen kan til enhver tid vælge at flytte fondens 

hovedadresse til en anden kommune i Danmark. Ved en sådan flytning tilpasses ovenstående 

bestemmelse om fondens hjemsted automatisk hertil. 

 

§2 Formål 

 

 at støtte børnehjem og skoler, der drives vegetarisk, 

 at støtte initiativer til oplysning om, hvordan vegetarisk kost til børn, unge og gravide 

sammensættes ernærings- og sundhedsmæssigt optimalt, 

 at støtte initiativer til fremme af et vegetarisk udbud i børneinstitutioner o.l. 

 

§3 Ledelse 

 

Den til enhver tid siddende bestyrelse i Dansk Vegetarforening (DVF) er samtidig automatisk valgt 

bestyrelse i Dr. Michael Larsens Vegetariske Børnefond.  Bestyrelsen aflægger beretning samt 

forelægger revideret regnskab på DVF's årlige, ordinære generalforsamling. 

 

§4 Formuen og dens anvendelse 

 

Fondens formue må kun anvendes til de i §2 nævnte formål. 

 Udbetalinger kan ske ved underskrift af kasserer og formand eller næstformand. 

Fondens kapital og værdipapirer opbevares i en godkendt forvaltningsafd., eksempelvis 

Forvaltningsinstituttet for Lokale Pengeinstitutter. 

 

Der kan udbetales administrationsgebyr til DVF. Da bestyrelsen for Dr. Michael Larsens Vegetariske 

Børnefond er identisk med bestyrelsen i DVF, jf. §3, kan øvrige udbetalinger til DVF, eller til 

initiativer, som DVF har del i, kun godkendes efter, at Fondsmyndigheden har sagt god for, at 

udbetalingen ikke er i strid med fondslovens §31. 

 

§5 Regnskab, revision og regnskabsår 

 

Årsregnskabet udfærdiges og aflægges efter fondslovens bestemmelser. Den til enhver tid siddende 

revisor for Dansk Vegetarforening fungerer som udgangspunkt også som revisor for fonden, jf. dog 

fondslovens §24. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

 

§6 Vedtægtsændringer 

 



Ændring af denne vedtægt kan kun ske med samtykke af Fondsmyndigheden samt et flertal på mindst 

2/3 af de fremmødte på DVF's generalforsamling. 


