Fundats
§ 1
Fondets navn er “Fællesfond mellem Nuuk, Reykjavík og Tórshavn.”

§ 2
Fondets formue er de midler, der måtte blive bevilget fondet fra fondet fra Nuuk, Reykjavík og
Tórshavn kommuner eller andre, samt indtægterne heraf. Fondet tilføres lige store midler fra hver af de
tre kommuner hvert år.
Fondets formue og indtægter anvendes efter bestyrelsens skøn til støtte efter formålsparagraffen.
Fondet hæfter alene med sin formue.

§ 3
Fondets formål er at styrke forståelsen og samarbejdet me llem politikere og borgere i Nuuk, Reykjavík
og Tórshavn og at bevilge økonomisk støtte til aktiviteter (for eksempel gennem kultur, undervisning
og sport) i denne forbindelse.

§ 4
Fondet ledes af en bestyrelse bestående af borgmestrene fra de tre hovedstæder og to andre
kommunalbestyrelsesmedlemmer/byrådsmedlemmer. Bestyrelsens valgperiode fastsættes af de enkelte
kommunalbestyrelser/byråd. Bestyrelsens medlemmer modtager ikke vederlag for deres arbejde i
fondet.
Hver kommune har en stemme og beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal.

§ 5
Bestyrelsen afholder møde i fondet i det omfang det er fornødent. Dog afholdes ordinære møder en
gang om året i første halvdel af juni måned, skiftevis i Nuuk, Reykjavík og Tórshavn, første gang i
Reykjavík i år 2000. Værtsbyen afholder udgifter til hotelophold m.v. for gæsterne, mens gæsterne
selv afholder rejseudgifter.
Værtsbyen har ansvaret for alle praktiske forberedelser såsom annoncering m.v., mens de enkelte byer
har det økonomiske ansvar.

§ 6
Det påhviler bestyrelsen at føre en protokol. I denne protokol indføres fundatsen og den enkelte
forventede stadfæstelse, oplysning om, hvem der oppebærer ydelser fra fondet samt i øvrigt alle
meddelelser og oplysninger, der måtte være af interesse for fondet.
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§ 7
Over fondets formue, dets indtægter og udgifter, skal bestyrelsen hvert år aflægge regnskab overfor
økonomiudvalgene senest fire måneder efter regnskabsårets udløb. Fondets regnskabsår er
kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af værtsbyen og revideres af kommunens revisor i hver af de tre
byer. Revisorerne tilfører fondets protokol de bemærkninger, som regnskabet og bestyrelsens
økonomiske forvaltning måtte give anledning til.

§ 8
Når bestyrelsen har truffet beslutning om tildeling af midler samt beløbsstørrelser, tilskrives
beløbsmodtageren om beslutningen af hjemstedskommune. Fondsmidlerne udleveres ved
fremlæggelse af budget for afholdelse af det arrangement eller lignende, fondsmidlerne er tildelt.
Når arrangement eller lignende er afholdt, fremsendes regnskab samt redegørelse til fondet. Eventuelle
overskydende fondsmidler tilbagebetales fællesfondet.
Tildelte midler skal anvendes inden udgangen af to kalenderår efter tildeling. Opfyldes dette ikke,
tilbageføres midlerne fondsmiddelpuljen. Der kan dog i særlige tilfælde dispenseres fra denne regel.

§ 9
Nærværende fundats stadfæstet af Nuuk kommunalbestyrelse, Reykjavík byråd og Tórshavn byråd.
Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt at foretage ændring i fundatsen, skal det
efter bestemmelserne fra Nuuk kommunalbestyrelse, Reykjavík byråd og Tórshavn byråd vedtages ved
simpel stemmeflertal.

§ 10
Denne fundats ophæver tidligere fundats af “Fællesfond mellem Tórshavn og Nuuk” vedtaget af
Tórshavn byråd 5. januar 1988 og Nuuk kommunalbestyrelse 8. januar 1988.

Således vedtaget af
Nuuk kommunalbestyrelse
27. september 1999

Således vedtaget af
Reykjavík byråd
30. maj 2000

Således vedtaget af
Tórshavn byråd
24. juni 1999

Den 13. juni 2001 besluttede bestyrelsen
at Tórshavn påtager sig fremover budget og regnskabsfunktionen for alle tre lande
at kontigent hæves til 100.000 kr. for hver kommune

Den 27. juni 2002 besluttede bestyrelsen
at fondsmidlerne skal placeres på konto nr. 6460-150339.3 i Føroya Banki, Niels Finsensgøta 15,
FO-100 Tórshavn, med kontoudskrift til hver af kommunerne.
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