VEDLEGG 4 – STATUTTER FOR HENRIK LUNDHS MINNEFOND
§ 1.
A. Komiteen for Henrik Lundhs Minnefond ble stiftet den 28.februar 1985.
B. Den testamentariske pengegaven på 75.000,- kr ble gitt med renter på 5.000,- kr. Gaven ble gitt den
12.oktober 1985.
C. Den testamentariske håndhamrete sølv Jardinieren pokalen taksert til 36.000,- kr med Judomotiv ble
gitt den 12.0ktober 1985.
§ 2.
A. Fondet skal ledes av Komiteen for Henrik Lundhs Minnefond, som velges hvert 2 år på Norsk Judo og
Jiu-Jitsu Klubbs Ordinære Generalforsamling.
B. Komiteen består av formann, 2 medlemmer og varamann hvorav en av representantene må være
tilknyttet styret.
C. Fondsstyret skal legge frem sin beretning med regnskap, og sitt forslag om bruk av renteavkastningen
for foregående år på Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubbs Ordinære Generalforsamling.
§ 3.
A. Pengegaven danner grunnlag for HENRIK LUNDHS MINNEFOND, og skal stå urørt til gaven + renter
har nådd 300.000,- kr, som skal være fondets grunnkapital
B. Deretter skal rentene av denne grunnkapital brukes som følger: 10 % av rentene tilbakeføres til
kapitalen ved at, kapitaløkningen indeksreguleres i henhold til Statistisk Sentralbyrås levekostnadsindeks.
C. Det resterende rentebeløp brukes etter forslag fra fondsstyret til beste for Norsk Judo og Jiu-Jitsu
Klubb.
§ 4.
A. Jardinieren som etter Henrik Lundhs ønske settes opp som evigvandrende pokal i
Norgesmesterskapet for lag senior menn fra 1972. Skal mellom mesterskapene oppbevares i bankboks
som fondskomiteen disponerer. I samråd med fondskomiteen kan pokalen utlånes til den vinnende klubb
til helt spesielle anledninger.
B. Den evigvandrende pokalen skal deles ut på stedsplassen for NM lag av en av fondskomiteens
medlemmer, eller av et medlem fra NJJK som blir oppnevnt av komiteen. Det lag som vinner skal ved
stevnets avslutning levere pokalen tilbake til komitémedlemmet.
C. Det vinnende lag skal ved en senere anledning få overrakt en minneplakett som viser at de har vunnet
pokalen for det gitte år. Plaketten skal inneholde vinnerklubbens navn og lagets deltageres navn.
§ 5.
A. Ovennevnte statutter er fremlagt på Norsk Judo og Jiu-Jitsu Klubbs Ordinære Generalforsamling den
6.februar 1989 og ajourført den 18.februar 1992.
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