
VEDTÆGT 

 
for 

 

Vibeke og Victor Blochs Legat 
 

 

 

§ 1 – Navn og hjemsted 

 

Fondens navn er Vibeke og Victor Blochs Legat. 

 

Fondens har hjemsted hos den til enhver tid værende formand for fondens bestyrelse. 

 

 

§ 2 – Formue 

 

Fonden opstår med virkning fra 1. oktober 2019 ved sammenlægning af fondene: 

 

• ”Vibeke og Victor Blochs Legat”. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds bundne 

egenkapital ca. 1,3 mio. kr. 

 

• ”Lingvistisk-Logopædisk Studielegat”. På sammenlægningstidspunktet udgør denne fonds 

bundne egenkapital ca. 380.000 kr. 

  

Sammenlægningen sker med førstnævnte som fortsættende fond. Fondens samlede bundne 

egenkapital udgør pr. sammenlægningsdagen således ca. 1,68 mio.  kr. 

 

 

§ 3 – Formål og overskudsanvendelse 

 

Fondens indtægter med fradrag af for administrationsomkostninger og eventuel konsolidering 

anvendes til følgende formål: 

 

1) At yde økonomisk støtte til videnskabelig, lingvistisk uddannelse af en værende eller 

vordende talelærer/logopæd ved et af landets universiteter. Støtte hertil kan tildeles: 

a. Studenter, der efter lingvistisk eksamen ønsker at blive talelærer/logopæd; 

b. Talelærere/logopæder, der ønsker at gennemføre en lingvistisk 

universitetsuddannelse; 

c. Personer, der ønsker at foretage et videregående studium med henblik på disputats 

eller andet selvstændigt, videnskabeligt arbejde inden for områderne lingvistik og 

logopædi. 

 

2) At yde økonomisk støtte til lingvistisk og/eller audiologopædisk forskning med det sigte at 

forbedre undervisningen/behandlingen af børn, unge og voksne med tale-høre- eller 

sprogvanskeligheder. Støtte hertil kan søges af: 



a. Audiologopæder/studerende og tale-høre-pædagoger/-studerende, der ønsker at 

foretage et videregående studium eller selvstændigt, videnskabeligt arbejde inden for 

områderne lingvistik og/eller audiologopædi. 

b. Ansøgere, der ønsker at videreuddanne sig inden for områderne lingvistik og/eller 

audiologopædi, f.eks. ved studierejser i udlandet. 

 

Af fondens indtægter skal 77 % støtte det under 1 angivne formål, mens 23 % skal anvendes til det 

under 2 angivne formål. 

 

De nærmere regler for modtagelse af legatmidler fremgår af legatbestyrelsens forretningsorden. For 

så vidt angår formål 1 henvises til punkt 7 i Vibeke og Victor Blochs testamente, der er vedhæftet 

denne vedtægt. 

 

Uddeling finder sted én gang årligt i forbindelse med Audiologopædisk Forenings generalforsamling. 

Herudover kan bestyrelsen foretage uddeling på andre tidspunkter, hvis der opstår et akut behov 

blandt personer, der i øvrigt er berettiget til at modtage legater og hvis fonden i øvrigt har 

tilstrækkelige disponible midler. 

 

Uddeling af legater sker efter bestyrelsens beslutning på baggrund af ansøgninger. Ansøgninger 

indkaldes et halvt år før generalforsamlingen i Audiologopædisk Forening ved meddelelse i 

Audiologopædisk Forenings tidsskrift(er), i relevante universitetsaviser eller på anden måde, som 

bestyrelsen vurderer relevant. 

 

Ansøgninger skal være modtaget af fonden senest 2 måneder før generalforsamlingen i 

Audiologopædisk Forening. Ansøgningsfristen angives i indkaldelsen af ansøgninger. 

 

Størrelsen af de enkelte legatuddelinger overlades til bestyrelsens skøn. 

 

Af fondens årlige nettoindtægt kan der efter bestyrelsens bestemmelse henlægges indtil 25 % til 

legatkapitalen. 

 

Anvendelse af det enkelte års overskud kan udskydes til et senere regnskabsår, hvis det er af 

betydning for opfyldelsen af fondens formål, eller hvis der ikke er modtaget kvalificerede 

ansøgninger. 

 

 

§ 4 – Ledelse og tegningsregel 

 

Fonden ledes af bestyrelsen for Audiologopædisk Forening. Bestyrelsen vælger selv sin formand. 

 

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede. Bestyrelsens 

beslutninger vedtages ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende 

 

Bestyrelsens arbejde er ulønnet. 

 

Fonden tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening. 

 



Bestyrelsen kan give et bestyrelsesmedlem eller en administrator fuldmagt til at forestå fondens 

daglige drift, herunder disponere over bankkonti og foretage andre bankrelaterede dispositioner, 

herunder investering af fondens midler. 

 

Bestyrelsen fører referat over møderne. 

 

Bestyrelsen kan vedtage en forretningsorden. 

 

 

§ 5 – Anbringelse af fondens aktiver 

 

Fondens aktiver skal anbringes i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for 

anbringelse af ikke-erhvervsdrivende fondes midler. 

 

 

§ 6 – Regnskab og revision 

 

Fonden skal aflægge årsregnskab, der skal udarbejdes i overensstemmelse med lovgivningen og god 

regnskabsskik. Regnskabet skal underskrives af bestyrelsen inden 6 måneder efter regnskabsårets 

afslutning. 

 

Fondens regnskabsår følger kalenderåret. 

 

Regnskabet skal revideres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler for ikke-

erhvervsdrivende fonde. 

  

 

§ 7 – Sammenlægning, opløsning og vedtægtsændring 

 

Bestemmelserne i denne vedtægt kan kun ændres ved en bestyrelsesbeslutning, der skal godkendes 

af fondsmyndigheden. 

 

Sammenlægning med andre fonde eller nedlæggelse af fonden ved uddeling af kapitalen til formålet 

er ligeledes en bestyrelsesbeslutning, der kræver fondsmyndighedens samtykke. 

 

 

Odense den _____-2019 

 

Bestyrelsen for Vibeke og Victor Blochs Fond 

 

 

______________ ______________ ______________ 

Jakob Stenz  Sahra Mengal Jette Flattum 

 

 

______________ ______________ ______________ 

Mette van Amerongen Karina Grønnemose Nina Pedersen 

 



 

Bestyrelsen for Lingvistisk-Logopædisk Studielegat 

 

 

 

______________ ______________ ______________ 

Per Nielsen  Bent E. Kjær  Lise Randrup Jensen 

 

 

______________ ______________ 

Helle Bylander Else Nygaard Rasmussen 


