
Vedtægter for  

Fonden Frydenlund Fuglepark 

Rev.: d. 24.-11.-2015 efter J.nr.97-3-42461-JA 

§1 Den selvejende institutions navn er: Fonden Frydenlund Fuglepark 

§2 Institutionens hjemsted er: Skovvej 48 – 50 Assens kommune 

§3 Fondens formål er:   

At videreføre Frydenlund Fuglepark som et attraktivt udflugtsmål for 

børn og voksne. Nuværende navn Danmarks Fugle Zoo     

At bevare truede fugle arter, i fangenskab og natur  

At fremme og formidle forståelsen for fugle, i fangenskab og natur 

At fremme almen viden om fugles levevis, i fangenskab og natur 

At forske og gøre forsøg med sygdom, pasning og fodring.   

At overføre Fugle zoos viden til støtte for naturgenopretninger.  

At hjælpe nødstedte tamfugle i Fuglehjemmet 

At afhjælpe mennesker med stres og mobning via Stres Behandling 

§4  Den selvejende institutions aktiver og egenkapital ved stiftelsen fremgår af den stiftende 

forenings regnskab pr. 31.-12.-2006, og åbningsstatus pr. 1.-6.-2007 , med en egenkapital stor 

608.380,30 kr. 

§5 Institutionen ledes af en bestyrelse på 7 personer 

      Bestyrelsen er selvsupplerende. Når et medlem udtræder eller får varigt forfald udpeges nye 

medlemmer af de resterende bestyrelsesmedlemmer, med almindeligt stemmeflertal. Det 

udtrædende medlem har stemmeret.     

§6 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og sekretær. Der føres protokol over det i 

bestyrelsen passerede. Bestyrelsen ansætter en direktør til at forestå den daglige drift af 

institutionen.  Direktøren tegner institutionens profil udadtil, og må underskrive alle dokumenter 

under ansvar overfor institutionens bestyrelse og vedtægter. Bestyrelsen kan udarbejde en mere 

detaljeret stillingsbeskrivelse for direktøren, hvis dette findes nødvendigt. 

 



 

 

§7 Institutionens regnskab og daglige transaktioner føres af direktøren eller en anden udpeget af 

bestyrelsen. Regnskaber og afregninger revideres af en registreret revisor eller en statsautoriseret 

revisor. Regnskabet følger altid kalenderåret. 

Indskudsbeviserne a` 1000 kr. saldo pr. 31.-12.-2006 kr. 388.200 er altid personlige og kan ikke 

handles eller arves. 

§8 Bestyrelsen beslutter anvendelse af institutionen evt. overskud i nøje overensstemmelse med 

formålet. Der skal altid først prioriteres for nye anlæg og videreudvikling af selve Fugle zoo. 

Ligeledes kan bestyrelsen indfri indlånsbeviser ved et overskud 

§9 Hvis den selvejende institution ophører efter bestyrelsens bestemmelse, skal et eventuelt 

overskud ved likvidationen tilfalde WWF til et fugleprojekt, efter bestyrelsens indstilling og 

fondsmyndighedens godkendelse. 

Beslutning om ophør skal altid forlægges og godkendes af stifter gruppen i Foreningen 

Frydenlunds Venner ved et opslag i statstidende. 

 

VEDTAGET AF BESTYRELSEN D. 24.-11.-2015.  Ny rev. På generalforsamlingen d. 19.-2.-2018    

 

Bestyrelses formand  Sekretær   Kasserer 

Allan Uglebjerg Hansen  Marie Louise Hansen  Tim Kornelius 

 

 

Bestyrelsesmedlem  Bestyrelsesmedlem                    Bestyrelsesmedlem 

Morten Hjeresen  Ebbe Køhler Pedersen                 Bjarne Serup Pedersen 

 

Direktør/ bestyrelsesmedlem 

Hans Åge Hjeresen  

 


