STATUTTER FOR DRAMMEN SJØMANNSFORENINGS LEGAT
§1

Stiftelsen er opprettet ved sammenslåing av følgende stiftelser:
LEGATETS NAVN

LEGATETS FORMÅL

KAPITAL

Hans Henriksens stiftelse.

For verdige og trengende sjøfolk.

Kapital pr. 1/1-2013
Kr. 1.971.911,-

Franz Krüper og hustrus
Legat

Til fordel for trengende sjøfolk
og flyvere i passasjer- godstrafikk
og deres etterlatte i Drammen.

Kapital pr.1/1-2013
Kr. 1.422 283,-

Drammen sjømannsforenings
legat

Støtte økonomisk vanskeligstilte
kapital pr. 1/1-2013
sjøfolk, deres etterlatte og ungdom Kr. 1.325.649,under maritim utdanning

Drammen sjømannsforenings legat ble opprettet i 2007 etter en sammenslåing av følgende
stiftelser:
Chr. Stibolts og Drammen
Sømandsforening underStøttelsesfond.

Til verdig trengende sjømenn,
disses enker og foreldreløse
mindreårige barn, hjemmehørende i Drammen.

Kapital pr. 1/1-2007
Kr.693 693,18

Skipsreder Martin Henrik
Bruusgaards og børns legat

Til verdige trengende sjøfolk
og deres etterlatte som er
bosittende i Drammen.
etterlatte foreldreløse barn
under 18 år.

Kapital pr.1/1-2007
Kr.172 831,42
Pantobligasjoner
Kr. 100.000.-

Skibsreder E. B. Aaby og
h. Josepha f. Eliassen Legat

Til verdig trengende sjømenn
disses enker og barn.

Kapital pr. 1/1-2007
Kr. 160 481,04

Anton Christensens legat.

Til fordel for verdige og
trengende sjøfolk av Drammens
by, således at der nærmest tas
hensyn til skipsfører og
styrmannsklasse.

Kapital pr.1/1-2007
Kr. 72 831,97

Kitty og Chr. Lehland –
Egeliens Legat.

Til fordel for trengende sjøfolk
og deres etterlatte i Drammen
omegn.

Kapital pr. 1/1-2007
Kr. 69 111,-

§2
Stiftelsens formål skal være å støtte sjøfolk og deres etterlatte med liten inntekt, samt ungdom
under maritim utdannelse hjemmehørende i Drammen og omegn. Legatporsjonene størrelse
fastsettes av styret og utdeles fortrinnsvis en gang i året.
Styret kan også innvilge støtte til Drammen sjømannsforenings virksomhet og andre maritimt
tilknyttede formål i Drammen og omegn.
§3
Stiftelsens samlede kapital pr. 1/1-2013 er kr.
Kr.
av kapitalen skal utgjøre legatets grunnfond og skal være urørlig. 1/10 av
kapitalavkastningen tillegges grunnkapitalen hvert år.
Stiftelsens kapital forvaltes av styret.
§4
Styret er stiftelsens øverste organ. Stiftelsens styre består av det til enhver tid sittende styre i
Drammen Sjømannsforening. Styret i Drammen sjømannsforening kan supplere styre med
ytterligere ett styremedlem som ikke sitter i sjømannsforeningens styre.

§5
Stiftelsen og dets regnskaper skal være undergitt den kontroll og revisjon som til enhver tid
gjelder for stiftelser.

Drammen 21.08.2013

