
                                             VEDTÆGTER 
                                                      

            Foreningen af den gunderslevholmske gren af Slægten Neergaard 

 

           Vedtaget 17/6 1908 med ændringer vedtaget på slægtsmøder i 1988 og 1989 
 

Almindelige bestemmelser 

§1 

Foreningens formål er ved en sammenslutning af den gunderslevholmske gren 
af slægten Neergaard at bidrage til denne slægts anseelse, sammenhold og 
udvikling. 

Foreningens hjemsted er København 

Betingelser for at blive medlem af foreningen enten som fast bidragydende eller 
som nydende medlem er, at vedkommende 

a. 

gennem ægte fødsler nedstammer fra etatsråd Peter Johansen de Neergaard til 
Gunderslevholm i dennes to ægteskaber henholdsvis med Jacobine Vilhelmine 
Elisabeth Mourier og med Henriette Elisabeth Qvistgaard, født Schow; og 

er ægtefødt eller ved ægteskab legitimeret barn af en mandsperson, der bærer 
navnet Neergaard og nedstammer i agnatisk linje fra ovennævnte P.S. de 
Neergaard; eller 

b. 

er en kvinde, der er eller har været gift med en af de under a nævnte. 
Medlemsretten fortabes ved indgåelse af nyt ægteskab med en ikke 
medlemsberettiget person. 

Bestyrelsen kan dispensere fra ovennævnte bestemmelser om ægte fødsler 
hvis ansøgeren er biologisk barn af en medlemsberettiget. Vedkommende skal 
føre navnet Neergaard; for så vidt angår gifte personer i hvert fald indtil 
ægteskab indgås 

I ganske ekstraordinære tilfælde kan bestyrelsen lade foreningen optage 
personer som medlemmer, såfremt det skønnes at de pågældende i særlig grad 
må antages at være knyttet til slægten 

Dette skøn kan underkendes af et slægtsmøde hvor medlemskabet er taget på 
dagsordenen i henhold til § 6. Spørgsmålet skal dog senest optages på 2. 
slægtsmøde efter at vedkommendes medlemskab må antages at være blevet 
almindelig bekendt i foreningen. 



§2 

foreningens midler tilvejebringes ved 

a. 

ordinære årlige bidrag fra medlemmerne. Minimumsstørrelsen af dette kan 
fastsættes af bestyrelsen. 
 

b. 

et af bestyrelsen fastsat beløb for livsvarigt medlemskab 

c. 

ekstraordinære bidrag, større årlige tilskud, gaver i levende live eller ved 
testamente og lignende. 

 

Om bestyrelsen af foreningen 

§3 

Foreningens bidragydende medlemmer har adgang til slægtsmødet og 
stemmeret i foreningens anliggender, når de 

a. 

er over 18 år og 

b. 

i de sidste 3 år har betalt et årligt bidrag på det minimumsbeløb som bestyrelsen 
måtte have fastsat i henhold 

til § 2a, eller har ydet bidrag for livsvarigt medlemskab. 

De til bestyrelsen valgte medlemmer beholder deres stemmeret som sådanne 
dog undtaget de sager, i hvilke der er spørgsmål om ansvar for deres 
embedsforretninger. 

De medlemmer af slægten, der ifølge disse vedtægter mener at have ret til 
deltagelse som bidragydende og stemmeberettigede, må på forlangende 
godtgøre deres ret hertil for bestyrelsen, hvis afgørelse kan indankes for det 
nærmest påfølgende ordinære slægtsmøde, hvor spørgsmålet forelægges af 
bestyrelsen til endelig og inappellabel afgørelse 

 

§4 

Slægtens medlemmer som opfylder betingelserne i § 3, sammenkaldes årligt i 



juni måned til et ordinært møde i København eller i forbindelse med 
arrangementer andetsteds i landet af bestyrelsen, der i brev med 14 dages 
varsel og med angivelse af forhandlingstemaer tilsiger hver enkelt. 

Ekstraordinært slægtsmøde afholdes med lignende indkaldelse, når bestyrelsen 
anser det for fornødent, eller sådant skriftligt og med bestemt og tydelig 
betegnelse af, hvad der ønskes behandlet, begæres af 10 til møde berettigede 
medlemmer, i hvilket sidste tilfælde mødet skal være sammenkaldt inden 8 
ugers forløb. 

Når de nævnte regler er overholdt, er slægtsmødet lovligt indkaldt uden hensyn 
til om de skriftlige meddelelser af en eller anden grund ikke er kommet 
medlemmerne i hænde. 

 

Slægtsmødet indvarsles af bestyrelsen og ledes af en blandt de mødte af disse 
med almindelig stemmeret valgt forhandlingsleder. 

I en dertil indrettet protokol indføres det fornødne om slægtsmødets indvarsling, 
afholdelse, de stillede forslag og de tagne beslutninger, hvorimod den mundtlige 
diskussion ikke optages i protokollen. Denne underskrives straks efter mødets 
slutning af de tilstedeværende medlemmer af bestyrelsen og af 
forhandlingslederen. 

Efter bestyrelsens bestemmelse kan foreningens regnskabsfører give møde på 
slægtsmødet. 

 

§6 

På det ordinære slægtsmøde foretages: 

1. 

Bestyrelsens beretning. 

2. 

Det årlige reviderede regnskab forelægges af bestyrelsen til decision. 

3. 

Valg af medlemmer til bestyrelsen og af revisorer. 

4. 

Forhandlingsemer, der af 2 af de mødeberettigede skriftligt er anmeldt for 
bestyrelsen så betids, at forslaget kan optages i indkaldelsen. 

5. 



Andre sager. 

Intet kan med bindende virkning for de ikke mødende slægtsmedlemmer 
foretages på slægtsmødet uden at være betegnet som forhandlingsgenstand i 
indkaldelsen til mødet. Hvor andet ikke særligt er bestemt, vedtages 
slægtsmødets beslutninger med stemmeflerhed, idet hvert medlem har i 
stemme. Medlemmer, som er forhindret i at give møde, kan stemme ved 
skriftligt at befuldmægtige et andet mødeberettiget medlem. 

Til godkendelse af regnskab, der forud er udsendt til foreningens medlemmer, 
og genvalg af bestyrelsesmedlemmer og af revisorer udkræves intet bestemt 
antal af medlemmer, der deltager i slægtsmødet. Til alle andre beslutninger 
kræves deltagelse af mindst 10 medlemmer. 

Skulle slægtsmødet ikke være beslutningsdygtigt, indkalder bestyrelsen derefter 
et nyt medlemsmøde efter reglerne i denne bestemmelse, og dette slægtsmøde 
vil da være beslutningsdygtigt uanset antallet af deltagere. Slægtsmøde nr. 2 
skal være indkaldt til afholdelse inden 3 måneder fra det første møde. Der skal 
gives mindst 14 dages varsel til det nye møde. 

 

§7 

Bestyrelsen består af 3 eller 4 personer, hvoraf mindst 1skal være en mand. De 
skal opfylde betingelserne for medlemskab af foreningen og for adgang til 
slægtsmødet. 

Bestyrelsens medlemmer vælges på 3 år. Når den treårige valgperiode er 
udløbet, afgår medlemmet af bestyrelsen, men kan 

genvælges 

Der vælges 1 suppleant, der ligeledes afgår efter en periode på 3 år, men som 
kan genvælges. 

Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

 

§8 

Bestyrelsen vælger selv et af sine medlemmer til formand og fordeler 
forretningerne mellem medlemmerne indbyrdes. 

 

§9 

Bestyrelsen repræsenterer foreningen udadtil og varetager alle legatets 
anliggender. Dens medlemmer står slægtsmødet til ansvar for sine handlinger 
og kan af dette med en majoritet af 3/4 af de afgivne stemmer efter behørig 
indkaldelse på et ordinært slægtsmøde eller på to ekstraordinære slægtsmøder 
efter hinanden med ikke over 1 måneds mellemrum afskediges og derefter 



eventuelt ved domstolene sagsøges eller tiltales for muligt misbrug af deres 
stilling 

Bestyrelsens beslutninger indføres i en særlig protokol. 

 

§ 10 

Bestyrelsens hverv er ulønnet, men den har ret til at antage lønnet medhjælp og 
afholde alle de dermed og med administrationen i det hele forbundne 
omkostninger under regnskabsmæssigt ansvar over for slægtsmødet. 

 

§11 

Under den samlede bestyrelses afgørelse hører: 

a.. 

Udlån af legatets midler med pant i faste ejendomme eller 

sammes endelige anbringelse i offentlige pengeeffekter. 

b. 

Meddelelse af prohibitivpåtegning på pengeeffekter, som 

kan noteres på navn. 

c. 

Afhændelse eller erhvervelse af faste ejendomme efter 

forud indhentet samtykke af slægtsmødet. 

d. 

De tilfælde, hvor vedtægterne særligt kræver sådant. 

 

§ 12 

De enkelte bestyrelsesmedlemmers pligter og rettigheder indbyrdes afgøres i 

overensstemmelse med den af dem forud vedtagne forretningsorden. 

§ 13 

Bestyrelsen aflægger på det årlige, ordinære slægtsmøde specificeret og 
dokumenteret samt revideret regnskab over indtægter og udgifter i det forløbne 
regnskabsår, der fastsættes af bestyrelsen selv. En ekstrakt af regnskabet 



tilstilles hvert medlem med indkaldelsen til det ordinære slægtsmøde. Det af 
bestyrelsens medlemmer, der er valgt til kasserer, er personlig ansvarlig for den 
angivne kassebeholdnings og de øvrige aktivers tilstedeværelse. 

 

§ 14 

Til at revidere det årlige regnskab vælges på det ordinære slægtsmøde 2 
revisorer, der ikke behøver at være af slægtens medlemmer, og som erholder et 
passende vederlag for deres arbejde. De vælges for 2 år. Slægtsmødet kan til 
enhver tid afskedige en revisor. 

 

Om anbringelse og anvendelse af foreningens midler 

 

§ 15 

Foreningens formue anbringes efter reglerne for anbringelse af umyndiges 
midler. 

Bestyrelsen kan dog bestemme, at kapitalen anbringes på anden forsvarlig 
måde derunder 

med sikkerhed i fast ejendom, jvf. § 11. 

§ 16 

En del af foreningens indtægter overføres hvert år efter bestyrelsens skøn til 
formuen til dennes forøgelse, derunder for bedst muligt at modvirke den 
forringelse af formuens købekraft, som følger af inflation. 

 

§ 17 

Foreningens indtægter - med fradrag af omkostninger og henlæggelser til 
kapitalens forøgelse - anvendes til 

1. 

Hjælp til medlemmer, som er kommet i økonomisk trange kår eller 
 

er i akut forlegenhed for økonomisk hjælp, for så vidt de ikke ved uværdig 
adfærd eller stor skødesløshed selv er skyld i tilstanden. Herunder fortrinsvis: 

a. 

Bidrag til egen eller børns uddannelse. 



b. 

Understøttelse til personer, som har mistet deres forsørger. 

c. 

Hjælp i sygdomstilfælde eller til støtte for gamle medlemmer af slægten. 

2. 

Lån på billige vilkår til etablering af forretning og lignende. 

 

§ 18 

Uddeling af de til rådighed værende midler sker ved foreningens bestyrelse efter 
dennes bedste skøn og ifølge vedtægterne, og efter at sagen bar været forelagt 
til afgørelse enten i et fuldtalligt bestyrelsesmøde eller ved cirkulation. 

Bestyrelsens medlemmer kan ikke personlig oppebære understøttelse, så 
længe de fungerer som sådanne. 

 

Om fortolkning og forandring af vedtægterne 

 

§ 19 

Opstår der tvist om fortolkningen af nogen af disse vedtægters bestemmelser, 
da vælger slægtens medlemmer på slægtsmødet og bestyrelsen hver en agtet 
retskyndig uden for familien, som sammentræder med bestyrelsens formand, og 
disse 3 afgør da, efter at have indhentet de fornødne oplysninger hos 
bestyrelsen, for så vidt denne er i stand dertil, eller hos de pågældende 
slægtsmedlemmer, ved deres kendelse endeligt det rejste spørgsmål. 

Bestyrelsens formand er at anse som voldgiftsrettens formand. Denne 
fremgangsmåde angår dog alene sådanne fortolkningsspørgsmål, som har 
interesse for slægtens medlemmer, men ikke forholdet til udenforstående, der 
måtte ønske domstolenes afgørelse. 

 

§ 20 

Forandring af disse vedtægter skal ikke gyldigt kunne vedtages, medmindre de 
på hvert af 2 efter hinanden følgende slægtsmøder mødte med 3/4 af de afgivne 
stemmer meddeler deres samtykke til bestyrelsens derom fremsatte forslag, 
som med dets begrundelse skal være meddelt enhver af de stemmeberettigede 
4 uger forinden det pågældende slægtsmødes afholdelse, se dog § 21. 



 

Skulle den Neergaardske slægt, som omfattes af disse vedtægter, uddø, 
således at der tilbage kun er bestyrelsens medlemmer, men ellers ingen til 
indtrædelse i bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne kompetent 
person, kan bestyrelsen med 3 måneders varsel offentligt indkalde enhver der 
mener at have krav mod foreningen, og derefter - efter at de på den tid nydende 
er sikret et i forhold til deres trang og den tilstedeværende formues størrelse 
efter bestyrelsens skøn passende beløb - træffe bestemmelse om ophævelse af 
disse vedtægter og om, hvorledes der derefter i slægtens interesse skal 
forholdes med formuen. 

Den nævnte indkaldelse foretages gennem Statstidende og Berlingske Tidende. 

 

o-O-o 

 

Nærværende ændringer af vedtægterne (fundatsen) er vedtaget på 
slægtsmøderne den 11. juni 1988 og den 12. juni 1989. 
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	Uddeling af de til rådighed værende midler sker ved foreningens bestyrelse efter dennes bedste skøn og ifølge vedtægterne, og efter at sagen bar været forelagt til afgørelse enten i et fuldtalligt bestyrelsesmøde eller ved cirkulation.
	Bestyrelsens medlemmer kan ikke personlig oppebære understøttelse, så længe de fungerer som sådanne.
	Om fortolkning og forandring af vedtægterne
	§ 19
	Opstår der tvist om fortolkningen af nogen af disse vedtægters bestemmelser, da vælger slægtens medlemmer på slægtsmødet og bestyrelsen hver en agtet retskyndig uden for familien, som sammentræder med bestyrelsens formand, og disse 3 afgør da, efter at have indhentet de fornødne oplysninger hos bestyrelsen, for så vidt denne er i stand dertil, eller hos de pågældende slægtsmedlemmer, ved deres kendelse endeligt det rejste spørgsmål.
	Bestyrelsens formand er at anse som voldgiftsrettens formand. Denne fremgangsmåde angår dog alene sådanne fortolkningsspørgsmål, som har interesse for slægtens medlemmer, men ikke forholdet til udenforstående, der måtte ønske domstolenes afgørelse.
	§ 20
	Forandring af disse vedtægter skal ikke gyldigt kunne vedtages, medmindre de på hvert af 2 efter hinanden følgende slægtsmøder mødte med 3/4 af de afgivne stemmer meddeler deres samtykke til bestyrelsens derom fremsatte forslag, som med dets begrundelse skal være meddelt enhver af de stemmeberettigede 4 uger forinden det pågældende slægtsmødes afholdelse, se dog § 21.
	Skulle den Neergaardske slægt, som omfattes af disse vedtægter, uddø, således at der tilbage kun er bestyrelsens medlemmer, men ellers ingen til indtrædelse i bestyrelsen i overensstemmelse med vedtægterne kompetent person, kan bestyrelsen med 3 måneders varsel offentligt indkalde enhver der mener at have krav mod foreningen, og derefter - efter at de på den tid nydende er sikret et i forhold til deres trang og den tilstedeværende formues størrelse efter bestyrelsens skøn passende beløb - træffe bestemmelse om ophævelse af disse vedtægter og om, hvorledes der derefter i slægtens interesse skal forholdes med formuen.
	Den nævnte indkaldelse foretages gennem Statstidende og Berlingske Tidende.
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	Nærværende ændringer af vedtægterne (fundatsen) er vedtaget på slægtsmøderne den 11. juni 1988 og den 12. juni 1989.


