Statut for Halsnæs bygningsbevaringsfond
§ 1) Fondens navn er Halsnæs Bygningsbevaringsfond.
§ 2) Fonden er en selvejende institution med hjemsted i Halsnæs Kommune.
§ 3) Fonden har til formål at virke for bevarelse af bevaringsværdige bygninger og miljøer i
Halsnæs Kommune. Fonden skal på passende måde søge at udbrede kendskabet til de
støttemuligheder, den rummer.
§ 4) Fonden modtager midler fra Halsnæs Kommune, privatpersoner, institutioner, selskaber mv.
der er interesseret i at medvirke til de i § 3 nævnte formål. Halsnæs Kommunes bidrag optages på
de årlige budgetter.
§ 5) Der aflægges årligt beretning og regnskab. Fondens regnsskabsår er kalenderåret. Fondens
regnskab varetages af Halsnæs Kommunes regnskabsforvaltning. Varetagelsen sker uden udgift for
fonden. Fondens formue anbringes på bedst mulig måde af Halsnæs Kommune. Renter af formuen
tilfalder fonden. Årsregnskabet underskrives af bestyrelsen og revideres af Halsnæs Kommunes
revision.
Årsberetningen bilagt det reviderede regnskab fremsendes til
efterretning for byrådet og Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune.
§ 6) Fondens midler kan anvendes til følgende opgaver inden for bygningsbevaring ved tildeling af
økonomisk støtte:
a) restaurering, istandsættelse, om- eller tilbygninger, herunder udvendige (undtagelsesvis
indvendige) bygningsdetaljer udført i respekt for bygningens eller miljøets karakter.
b) Ændring eller fjernelse af skæmmende bygningsdetaljer.
Der kan almindeligvis kun ydes støtte til sådanne merudgifter, som er forårsaget af ønsket om
en udførelse af de pågældende bygningsarbejder, der er i overensstemmelse med fondens
formål. Der kan således ikke i almindelighed ydes støtte til vedligeholdelsesarbejder.
c) Fonden kan i mindre grad bevillige midler til initiativer, der på anden vis bidrager til
opfyldelse af fondens formål.
§ 7 Ansøgningen om tildeling sker ved skriftlig henvendelse til fondsbestyrelsen, normalt inden
byggeriet påbegyndes. Fonden tildeler midlerne enten i form af kontant tilskud eller lån, når
arbejdet er udført og godkendt. Der gives skriftlig begrundelse for afgørelsen.
Eventuelle renter, afdrag og placering af lån i ejendommen fastsættes i det enkelte tilfælde af
fondens bestyrelse.
§ 8 Fonden ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer, der vælges for en 4-årig periode efter
kommunalvalget hvert fjerde år. Halsnæs byråd udpeger 3 medlemmer, mens Foreningen for
Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune udpeger 2 medlemmer. Bestyrelsen bør omfatte
mindst et medlem med indsigt i arkitektfaglig og eller juridisk karakter.
Sekretariatsfunktionen varetages af Miljø og Teknik i Halsnæs Kommune. Fonden tegnes af
formanden i forbindelse med et andet bestyrelsesmedlem.

§ 9) Bestyrelsesmøder afholdes efter formandens beslutning eller efter anmodning fra mindst 2
medlemmer. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. Afgørelser
træffes ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. Der
tages referat af bestyrelsesmøder. Det udsendte referat er godkendt, hvis der ikke inden 3 uger er
gjort indsigelse. Bestyrelsen fastlægger i øvrigt selv sin forretningsorden.
§ 10) Til ændring af denne statut eller fondens opløsning kræves, at mindst 4 af bestyrelses
medlemmer stemmer for ændringen eller opløsningen, samt at beslutningen godkendes af
Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Halsnæs Kommune og Halsnæs byråd. Ved
opløsningen tilfalder fondens midler Halsnæs kommune til anvendelse i overensstemmelse med
fondens formål.

