
 
§8 
Bestyrelsen ledes af formanden, der er identisk med den til en-
hver tid værende formand for Aalborg Lærerforening. 
 
Bestyrelsens beslutninger træffes ved simpelt flertal, hvor an-
det ikke følger af vedtægternes bestemmelser. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når 2/3 af bestyrelsens med-
lemmer er til stede.  
 
§9 
Hvis ændrede forhold gør det påkrævet eller hensigtsmæssigt 
at foretage ændringer i vedtægterne, herunder eventuelt fusio-
nering med et eller flere øvrige legater, skal dette kunne ske 
efter indstilling fra mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer. 
 
 

Vedtægterne er vedtaget på kredsstyrelsesmødet d. 25. maj 2009. 



Vedtægter  
§1 
Legatets navn er ”Aalborg Lærerforenings Hæderslegat” 
 

§ 2 
Legatets formue består af 54.000, skriver kroner, femtifiretu-
sinde, som modtaget fra Aalborg Årskursus for Lærere i janu-
ar 1977. 
 
Legatets regnskab indgår som en konto i kredsens regnskab 
lydende på legatets navn. Af protokollat til Aalborg Lærerfor-
enings regnskab skal legatmodtagerens navn samt ansættelses-
sted fremgå. 
 
§ 3 
Legatkapitalen skal forblive uberørt. 
 
Legatets årlige nettoindtægt (bruttoindtægt med fradrag af ad-
ministrationsomkostninger) henlægges hvert år til legatkapita-
len. 
 

§4 
Der uddeles en gang årligt en legatportion til et eller flere 
medlemmer af Aalborg Lærerforening, der har ydet en særlig 
indsats til gavn og glæde for børn eller lærere. 
 
 

 
§5 
Legatet uddeles i portioner på op til kr. 4.000, skriver kroner 
firetusinde. 
 
Under særlige omstændigheder kan der dog tillægges en legat-
modtager en legatportion, der overstiger kr. 4.000. 
 
Hvis det på grund af prisudviklingen eller andre grunde skøn-
nes hensigtsmæssigt at foretage en generel forhøjelse af legat-
portionernes størrelse, kan bestyrelsen træffe beslutning her-
om. 
 
§6 
Legatet tildeles af bestyrelsen efter forudgående indstilling fra 
et eller flere medlemmer af Aalborg Lærerforening. 
 
§7 
Legatet forvaltes og administreres af en bestyrelse. Bestyrel-
sens medlemmer er identiske med medlemmerne af den til en-
hver tid værende kredsstyrelse for Aalborg Lærerforening. 
 

Suppleanter til kredsstyrelsen for Aalborg Lærerforening er 
samtidig suppleanter til legatets bestyrelse. 
 

Der tillægges ikke bestyrelsesmedlemmerne vederlag. 
 
 


