
FUNDATS 
for Carlsbergs Mindelegat for Brygger J.C. Jacobsen 

af 1.oktober 1938 med senere ændringer, 
senest den 16. februar 2001 

 
§ 1. 

Legatet skal virke til støtte for samfundsgavnlige formål på det praktiske livs område, særlig sådan-
ne som har tilknytning til videnskabens arbejde. 
Legatets hjemsted er Københavns Kommune. 
 

§ 2. 
Legatet oprettedes med en grundkapital på 1 million kroner, indbetalt kontant, der senere er forøget, 
hovedsagelig ved tilskud fra Carlsbergfondet og Carlsberg Bryggerierne. 
Legatets grundkapital anbringes efter de til enhver tid gældende regler for anbringelse af fondes 
midler. 
Legatets indtægter anvendes af bestyrelsen til de i paragraf 1 nævnte formål. Efter bestyrelsens be-
stemmelse kan en del af de årlige indtægter dog anvendes til forøgelse af grundkapitalen. 
 

§ 3. 
Legatets bestyrelse består af mindst 3 og højst 6 medlemmer, hvoraf  et vælges af præsidenten for 
Det kongelige danske Videnskabernes Selskab og de øvrige af bestyrelsen for Carlsberg A/S. Det af 
præsidenten for Det kongelige danske Videnskabernes Selskab valgte medlem må ikke være eller 
have været medlem af Carlsbergfondets direktion eller beklæde eller have beklædt nogen stilling 
efter udnævnelse af Carlsbergfondets direktion, bestyrelserne for fondets afdelinger eller bestyrel-
sen og direktionen i Carlsberg A/S. 
Medlemmerne vælges for 3 år ad gangen. Valgene foretages således, at højst to medlemmer afgår 
samtidigt. Ethvert medlem af bestyrelsen skal udtræde af denne ved udgangen af det kalenderår, 
hvori den pågældende fylder 70 år. Bestyrelsen vælger selv sin formand og kan overdrage andre af 
sine medlemmer særlige hverv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Legatet tegnes af 
formanden eller af to andre bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen kan meddele prokura. 
Hvervet som bestyrelsesmedlem er ulønnet, men bestyrelsen kan antage lønnet medhjælp. 
 

§ 4. 
Legatets regnskab løber fra 1. januar til 31. december, og der indsendes årligt til Carlsbergfondet en 
beretning med vedlagt regnskab, som er revideret af de samme statsautoriserede revisorer, som re-
viderer Carlsberg A/S's regnskab, og for hvilket decision meddeles af Carlsbergfondets direktion. 
 

§ 5. 
Ændringer af denne fundats kan ske, når enstemmighed herom opnås i legatsbestyrelsen, og vedta-
gelsen tiltrædes af Carlsbergfondets direktion samt i øvrigt under iagttagelse af reglerne i paragraf 
32 i lov om fonde og visse foreninger. 
 

§ 6. 
I tilfælde af legatets opløsning skal den kapital, der da endnu måtte findes i legatet, uddeles af Det 
kongelige danske Videnskabernes Selskab i overensstemmelse med legatets formålsbestemmelse 
som anført i nærværende fundats paragraf 1. 

København, den 16. februar 2001 
 


