Vedtægt for studie- og rejselegat
for landbrugsstuderende med tilknytning til Sjælland
§1 Oprettelse og hjemsted
Legatet er dannet den 31/12 2006 ved fusion mellem
1. Transinggaard studie og rejselegat for unge landmænd.
2. Tune Landboskoles Jubilæumsfond.
3. Konsulent H.P. Christiansen og hustrus Legat for Tune Landboskole.
4. Statskonsulent Søren Sørensens Jubilæumslegat.
Legatet har samme hjemsted som Landbrugsskolen Sjælland.

§2 Legatets formål er:
a) at yde støtte til unge landmænd til studier eller til rejser af længere varighed med henblik på videre
uddannelse indenfor landbrug. Opholdet skal være af mindst en måneds varighed. Ved legatuddeling gives
fortrinsret for elever fra de østlige øer.
b) at yde støtte til efteruddannelse af undervisere indenfor landbrug.

§3 Modtager af legat under §2a skal
a) være mindst 18 år
b) kunne dokumentere mindst 3 mdr. landbrugsskoleuddannelse
c) kunne dokumentere mindst 1 års praktik indenfor landbrug.
Legatmodtager er forpligtet til med en rapport at redegøre for udbyttet af rejsen eller studiet.
Pengene kan udbetales, når der fremsendes dokumentation for rejseudgifter.

§4 Bestyrelse
Bestyrelsen består af forstanderen for Landbrugsskolen Sjælland og to medlemmer udpeget af skolens
bestyrelse med tilknytning til landbrugserhvervet. Legatbestyrelsen vælger selv sin formand.
Bestyrelsen, der er ulønnet, har ret til at afholde alle administrationsudgifter, herunder eventuelt honorar
til kasserer, regnskabsaflæggelse og revisionsudgifter.

§5 Regnskab og kapital
Legatets regnskabsår løber fra 1/1 - 31/12. Regnskabet revideres af den af bestyrelsen valgte revisor.
Kapitalen er pr. 31/12 2006 sammensat af de sammenlagte fondes kapitaler således:
Transinggaard studie og rejselegat for unge landmænd

kr. 501.867,00

Tune Landboskoles Jubilæumsfond

kr. 286.479,28

Konsulent H.P. Christiansen og hustrus Legat for Tune Landboskole.

kr. 117.820,72

Statskonsulent Søren Sørensens Jubilæumslegat

kr. 54.543,45

Kapital i alt pr. 31/12 2006 i den fusionerede fond

kr. 980.710,45

§6 Ændring og ophør
Legatbestyrelsen træffer afgørelse om legatets hjemsted i tilfælde af, at Landbrugsskolen Sjælland ikke
længere eksisterer, således at legatets midler fortsat anvendes i henhold til dets formål.
Til ændring af vedtægt såvel som til eventuel beslutning om legatets ophævelse kræves Civilstyrelsens
samtykke.

Landbrugsskolen Sjælland, den 1. januar 2007
Karl-Åge Hornshøj Poulsen
Formand for Transinggaard legatet

Jakob Kjær
Formand for Tune Landboskoles Jubilæumsfond
Konsulent H.P. Christiansen og Hustrus Legat og
Statskonsulent Søren Sørensens Jubilæumslegat.

