§ 1. Navn
Stk. 1

Fondens navn er: “Finansforbundets Centrale Hjælpefond”.

Stk. 2

Fonden er en selvejende institution med hjemstad i København.

§ 2. Oprettelse
Fonden er oprettet pr. i.januar 1993 som en sammenlægning af Danske Bankfunk-		
tionærers Landsforenings Centrale Hjælpefond og Danske Bankfunktionærers Lands-		
forenings Hjælpefond.
§ 3. Formål
Stk. 1

Fondens formål er at yde økonomisk støtte til personer ansat i en virksomhed inden for 		
Finansforbundets organisationsområde eller til personer, som inden for de sidste 5 år 		
har haft en ansættelsesperiode af mindst 2 års varighed i en sådan virksomhed.

Stk. 2

Støtte kan ydes til medarbejderen, når der foreligger en økonomisk vanskelig situation 		
af årsager, som den pågældende ikke selv har haft indflydelse på. Støtte kan i samme
situation ydes til medarbejderens familie.

Stk. 3

Fondens midler kan ingensinde anvendes til støtte ved gennemførelse af arbejdskonflikter. Heri kan der ikke ved nogen vedtægtsændring gøres forandring.

Stk. 4

Berettigelse i henhold til stk. 1 og stk. 2 foreligger uden hensyn til, om afbrydelsen af 		
arbejdsforholdet er sket efter medarbejderens eget ønske eller som følge af, at 		
virksomheden har afskediget vedkommende.

§ 4. Fondens midler
Stk. 1

Fondens aktiver udgør ved stiftelsen kr. 3.995.328,00, der foreligger således:

Nominelt

Kursværdi

3.479.000

3.425.076
20.000
438.831

1. DBL’s Centrale Hjælpefond
9% Danske Statslån 1996
Udlån
Bankindestående

3.883.907
2. DBL’s Hjælpefond
12 % Kreditforeningen Danmark
62/2001
10 % Kreditforeningen Danmark
23/2020
10 % Nykredit 2/2010
Bankindestående

45.000

45.900

6.000
44.000

5.802
42.680
17.039
111.421

Nominelt

Kursværdi

45.000
6.000
44.000
3.479.000

45.900
5.802
42.680
3.425.076

3.574.000

3.519.458

Og efter fusionen således:
Obligationer
12 % Kreditforeningen
Danmark 62/2001
10 % samme 23/2020
10 % Nykredit 2/2010
9 % Dansk Statslån 1996

Kontant
Bankindestående
Udlån
I alt

455.870
20.000
3.995.328

Stk. 2

Fondens bestyrelse træffer nærmere bestemmelse om midlernes anbringelse.

Stk. 3

Fondens midler kan ikke tilbageføres eller overføres til Finansforbundet.

Stk. 4

Overskuddet af fondens midler skal anvendes til opfyldelse af fondens formål, jf.
herom ovenfor i § 3.

§ 5. Fondens bestyrelse
Stk. 1

Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer, der udpeges af Finansforbundets
hovedbestyrelse.

Stk. 2

Bestyrelsens medlemmer udpeges for to år af gangen. Genudpegning kan finde
sted.

Stk. 3

Bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand efter egen bestem-		
melse.

Stk. 4

Bestyrelsesmøde afholdes, så ofte formanden eller to øvrige bestyrelsesmedlemmer skønner det nødvendigt.

Stk. 5

Bestyrelsen træffer beslutninger ved almindelig stemmeflerhed.

§ 6. Fordeling af midlerne
Stk. 1

Ansøgning fra de i § 3 nævnte personer om hjælp skal indeholde en oversigt over
husstandens økonomiske situation og begrundelse for, hvorfor hjælp søges. Det
skal tillige fremgå, hvorledes den økonomisk vanskelige situation er opstået.

Stk. 2

Ansøgningen kan være påført en udtalelse fra den virksomhed, hvori vedkom-		
mende er eller har været ansat.

Stk. 3

Hjælp ydes enten som et engangsbeløb eller i rater for et regnskabsår af gangen.

§ 7. Administration
Stk. 1

Fonden tegnes af den samlede bestyrelse eller af formanden i forening med et af
de øvrige medlemmer.

§ 8. Regnskab og revision
Stk. 1

Regnskabsåret følger kalenderåret.

Stk. 2

Fondens regnskab revideres af Finansforbundets statsautoriserede revisor.

Stk. 3

Regnskabet godkendes af bestyrelsen og tilstilles Finansforbundets
hovedbestyrelse.

§ 9. Ændring af vedtægterne
Ændringer i nærværende vedtægter kan ske i overensstmelse med den til enhver
tid gældende lovgivning ved bestyrelsens foranstaltning og efter godkendelse i
Finansforbundets hovedbestyrelse.
§ 10. Fondens ophævelse
Beslutning om fondens ophævelse træffes af bestyrelsen og Finansforbundets
hovedbestyrelse i enighed efter godkendelse fra Fondsmyndigheden.
Vedtægterne er vedtaget af Finansforbundets hovedbestyrelse

