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FUNDATS 

For 

Dr. Rasmussen og Hustrus 
Legat 

Den 24. maj 1945 oprettedes der fundats for Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. 
Denne fundats blev Kongelig konfirmeret gennem Undervisningsministeriet den 13. juni 1945. 

Da det i de senere år har vist sig vanskeligt for legatbestyrelsen at finde ansøgere nok, der opfylder 
betingelserne for at modtage legatet indenfor Fakse og Kongsted sogne, blev fundatsen ændret i 
foråret 1982 med Justitsministeriets og Undervisningsministeriets godkendelse til følgende indhold, 
idet det er legatbestyrelsens opfattelse, at ændringen vil være helt i afdøde Dr. Rasmussens ånd. 

I forbindelse med kommunalreformen er de af fundatsen omhandlede kommuner, Fakse og 
Rønnede Kommune, ophørt med at eksistere pr. 31. december 2006. 

Kommunerne er lagt sammen med Haslev Kommune og pr. 1. januar 2007 daimer de 3 tidligere 
kommuner til sammen den nye kommune Faxe Kommune. 

Det er således nødvendigt at tilpasse fundatsen til disse nye forhold og en enstemmig bestyrelse 
skal derfor anmode Fondskontoret i Civilstyrelsen om at godkende, at fundatsen fremover får 
følgende ordlyd: 
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NY FUNDATS FOR 

Dr. Rasmussen og Hustrus Legat 

Legatets navn er: Dr. Rasmussen og Hustrus Legat. 

§2. 

Legatets kapital forvaltes af Nordea Bank Danmark A/S, Forvaltning, Fonde, København, og skal 
stedse være anbragt efter Justitsministeriets regler om anbringelse af midler, der tilhører legater 
m.v. under offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn, for tiden Lovbekendtgørelse 2004-05-11 nr. 
367 om anbringelse og bestyrelse af fondes midler. 

§3. 

Kapitalens renteindtægt, der uddeles en gang om året at legatbestyrelsen anvendes efter fradrag af 
nødvendige administrationsudgifter på følgende måde: 

§4. 

Den ene halvdel uddeles til unge mennesker af begge køn til hjælp til uddannelse. 

Legatet kan søges af personer, der er fyldt 17 år, og som i 5 år har været hjemmehørende i sogne, 
der hører under de tidligere Fakse og Rønnede Kommuner. 

§5. 

Legatet kan oppebæres af samme person med én eller flere portioner i indtil 3 år. 
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§6. 

Uddelingen skal ordentligvis foretages således, at ca. 2/3 tilfalder ansøgere fra den tidligere Fakse 
Kommune og 1/3 tilfalder ansøgere fra den tidligere Rønnede Kommune. 

§7. 

Skulle der ikke årligt være fuldt kvalificerede ansøgere, udsættes uddelingen i et eller flere år, dog 
ikke over 3 år, til kvalificerede ansøgere melder sig. 

§8. 

Ved uddelingen af legatet vil være at tage hensyn til ansøgerens evner, flig og økonomiske forhold. 

§9. 

Halvdelen af den årlige renteindtægt efter fradrag af nødvendige administrationsomkostninger 
lægges stedse til legatkapitalen indtil denne har nået en realværdi af kr. 1.000.000,00, hvorefter 
legatets nettoafkast vil være at uddele ubeskåret. 
Den arv der efter fundatsens oprettelse er tilfaldet legatet efter Anna Rasmussens bo, henlægges 
højst 25 % årligt af indtægterne af nævnte arv, medens resten af indtægterne uddeles efter 
bestemmelserne i § 4 i fundatsen, (dette afsnit er det af 9. august 1982 vedtaget tillæg til fundatsen) 

§10. 

Kapital, der ved testamentarisk bestemmelse tilfalder legatet, lægges til legatkapitalen. 

§11-

Legatbestyrelsen sørger for, at der gennem Nordeas Forvaltningsafdeling løbende bliver indkøbt 
obligationer på den mest fordelagtige måde af den kapital, der henstår på kapitalkonto reg.nr.2045 
konto nr. 0053517163. 

http://reg.nr.2045
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§12. 

Legatet administreres og uddeles af et udvalg på 3 medlemmer fra Faxe Byråd. 

§13. 

Det påhviler legatbestyrelsen at føre en protokol for legatet. 

I denne protokol indføres fundatsen og den forventede allerhøjeste stadfæstelse, oplysning om, 
hvem der har oppebåret legatportioner samt i øvrigt alle meddelelser og oplysninger, der måtte være 
af interesse for legatet. 

§14. 

Legatets bestyrelse er ulønnet. 

§15. 

Legatets regnskab følger kalenderåret. 

§16. 

Efter enstemmig indstilling fra legatbestyrelsen skal Civilstyrelsen kunne foretage forandringer i 
denne fundats, når forandringerne ikke forandrer fundatsens formål. 

Rønnede, den 11. december 2008 
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Som fundatsbestyrelsesmedlem for Faxe Kommune 

Nina Gulddal Finn Hansen 
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