FUNDATS
FOR
FJERDE MAJ K O L L E G I E T P A FREDERIKSBERG

Pa Frihedsfondens landsm0de den 17. januar 1947 vedtoges det at opf0re et koUeginm i K0benhavn, dels som et minde om j&ihedskampen og saerlig til minde om de unges indsats, dels som led i Frihedsfondens forsorgspligter, siledes at dette kollegium
skal tjene som bolig for unge mennesker af begge k0n xmder uddannelse, fortrinsvis
sadanne unge, hvis fors0rgere har sat liv eller helbred til i Danmarksfiihedskamp,eller som har vasret aktive deltagere i modstandsbevsgelsen.
Ved en mellem Frihedsfonden og K0benhavns Universitet indgiet overenskomst, som
er godkendt af Undervisningsministeriet den 14. december 1949, blev det besluttet at
opf0re koilegiet pk den grand, som tilh0rte Hassagers Collegium, Frederiksberg Bredegade 13 i Frederiksberg kommune. I henhold til ovennaevnte overenskomst af 1949
blev der tillagt Kjafbenhavns Universitet visse rettigheder, nSr Frihedsfonden oph0rte
med sin virksomhed.
Fjerde Maj Koilegiet blev indviet i 1951. Den f0rste fundats er dateret 7. September
1953 og kongeligt konfirmeret den 28. oktober 1953. Der er senere i relation til Hassagers Collegium vedtaget et tillaeg til den oprindelige fundats. Tillaggget er af 25. januar 1977 og kongeligt konfirmeret den 25. febmar 1977.
1 1978 indledtes forhandlinger med K0benhavns Universitet om ophasvelse af overensl^pmsten med Frihedsfonden af 1949, hvorefter K0benhavns Universitet pa naermere aftMte yilkSr, der er taget hensyn til i den reviderede fundats, er indforstaet med ikke at overtage koilegiet, n ^ Frihedsfonden oph0rer, men erklaerer sig enig i, at Fjerde
Maj Koilegiet bliver en selvejende institution. Endvidere er det bLa. aftalt, at der ikke
stilles krav til uddannelsens art ved optagelse af alumner, ligesom der er frit valg af
bestyrelsesmedlemmer og efor. K0benhavns Universitet overdrager eforboligen med
grund samt den grand, hvorpi koilegiet er bygget, til Fjerde Maj Koilegiet. Hassageralumnemes rettigheder og forpligtelser bibeholdes.
Ovennaevnte beslutninger blev godkendt af Undervisningsministeriet ved skrivelse af
20. november 1979 og den reviderede fundats blev kongeligt konfirmeret den 9. oktober 1981.
I forbindelse med Frihedsfondens oph0r den 1. juli 1996 har kollegiets bestyrelse fundet det hensigtsmasssigt at foretage asndringer i fundatsen under hensyn til de indvundne erfaringer, siledes at koilegiet bedst muligt sikres at kunne opfylde sit formal.
Beslutning om aendring af fundatsen er truffet i kollegiets bestyrelse den 23. april og
26. junil996 efter indstilling fra Frihedsfonden og den 23. September 1997 efter dr0ftelse med tilsynsmyndigheden.

§1
Kollegiets navn er Fjerde Maj Koilegiet p i Frederiksberg, Fond. Koilegiet er en selvejende institution.
§2
Kollegiets formal er at vsre et hjem for unge imder uddannelse, som gennem et failles
koUegieliv med kammerater fra forskellige samfimdslag kan nafremtil den samh0righedsf0lelse, der er en betingelse for en sund udvikling af demokrati og jfrisind, som
varfrihedskampensmalsastning.
Samtidig skal koilegiet bidrage til, at erindringen om Danmarks fiihedskamp bevares i
kommende generationer.

§3
Optagelsesberettiget til bolig p i koilegiet er enhver, der S0ger en videre uddannelse af
mindst 2 ars varighed. Der optages kun ans0gere, der er fyldt 18 3r, og som ikke er
over 30 ar, med mindre s^rlige forhold g0r sig g^ldende. Ans0gere, der gar p i gymnasixmi eller tilsvarende forberedende uddannelse, kan ikke optages, med mindre der
g0re sig ganske saerlige omstaendigheder gasldende.
Fdrtrinsberettiget til optagelse er i prioriteret ra5kkef0lge:
a)

ans0gere, hvis forsldre (fors0rgere) har sat liv eller helbred til i Danmarks fiihedskamp.

b)

ansi^gere, hvis for^ldre eller bedsteforaeldre har taget aktiv del i modstandskampen. Der kan ingensinde gives fortrinsberettigelse p i grundlag af andet slasgtskab til deltagere i modstandskampen.

c)

ans0gere, der selv har ydet en betydelig indsats i aktioner som nasvnt ovenfor.

d)

ans0gere, hvis opvaskst har vaeret market af forasldrenes (fors0rgemes) indsats i
nationalt og intemationalt anerkendtefiredsbevarendeogfiredsskabendeaktioner,
udsendt af sivel den danske regering som af anerkendte nationale og Internationale organisationer til sivel civile som militasre opgaver. Sifremt indsatsen er
ydet efter ans0gerens fyldte 17, ir, er der kun fortrinsberettigelse under ganske
sasrlige omstaendigheder.

KoUegiebestyrelsen kan under hensyntagen til kollegiets formal fastsastte nasrmere
regler for, hvorledes ovennasvnte bestemmelser om optagelses- og fortrinsberettigelse
opfyldes, idet der ved udvslgelse blandt ans0gere ogsa skal l^gges vsgt pa:
at der tilsigtes en ligelig k0nskvotering.

at der tilstraebes en bred repraesentation af forskellige uddannelser,
at der tilstrasbes en bred representation fira forskellige samflindslag. 0konomisk og
social trang er saledes ikke udslagsgivende, men kan tiltegges betydning.
Optagelse af alumner foretages af praktiske grunde af et serligt nedsat udvalg, j f fundatsens §11.
Optagelse af Hassager-alumner sker efter de regler, der til enhver tid er gasldende for
optagelse, j f Hassagers Collegiumsfimdats.Udnsvnelsen foretages af K^benhavns
Universitets stipendieudvalg efter indstilling fira eforen efter dennes samrad med en
Hassager-alumne.
Bolig pa koilegiet kan kun bevares, sk lasnge vedkommende kan dokumentere reelt at
vaere under uddannelse. Det er endvidere en forudsetning, at boligen anvendes efter
sit formal. De under § 9 A naevnte medlemmer af bestyrelsen samt eforen piser disse
bestemmelsers overholdelse. Ethvert medlem af bestyrelsen kan pategge de under § 9
A nasvnte 4 medlemmer at unders0ge, hvorvidt en alumne opfylder de ovenfor naevnte
krav. Der krsves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers tilslutning til, at en alumne relegeres.
§4
Koilegiet skal vasre gaeldfrit, med mindre bestyrelsen med tilsynsmyndighedens godkendelse bestemmer andet. Gasldfirihedskravet gaslder dog kun de nu eksisterende
bygninger. Enhver gaeldsstiftelse med pant i fast ejendom skal dog godkendes af tilsynsmyndigheden.
§5
Kollegiets formue bestar af:
Kollegiets bygninger og eforbolig med tilh0rende grunde samt inventaret i koUegiebygningen og eforboligen.
Sadanne midler, som af Frihedsfonden .mitte blive henlagt til drift eller anlegsvirksomhed, renovering m.v. eller af andre mitte blive skaenket koilegiet.
Den af Frihedsfonden skaenkede kapital, der oprindeligt udgjorde kr. 250.000,-, og
som henstir i en anerkendt forvaltningsafdeling. Der kan af best3arelsen kun disponeres over renteme af denne kapital. Skal kapitalen anvendes, krsverfirigerelsentilsynsmyndighedens samtykke.
§6
Kollegiets indtsgter bestar af:
Alumnemes indbetaling af husleje, som fastsa^ttes af bestyrelsen, samt andre indtasg-

ter i forbindelse med kollegiets drift.
Midler, der matte blive hensat eller skaenket til kollegiets drift.
Renter hidh0rende fra kollegiets formue.
§7
Der skal stedse forbeholdes Hassagers Collegiums alumner 10 vasrelser pa koilegiet.
Disse alumners rettigheder og forpligtelser, herunder betaling af husleje mv., skal vere de samme som de 0vrige alumners, ligesom vaerelsemes placering i de nuvasrende
bygninger bibeholdes. Navnet Hassagers Collegiimi skal bibeholdes udvendigt pa
kollegiets bygninger som hidtil. Endvidere skal de historiske oplysninger om Hassagers Collegium vaere tilgaengelige som hidtil ved en opsliet mindetavle.
§8
Alumneme oppeberer for den fastsatte husleje bolig, lys, varme samt adgang til at
benytte kollegiets faelles indretninger.
§9
Koilegiet ledes af en bestyrelse, der er kollegiets 0verste myndighed. Bestyrelsen skal
besti af 8 medlemmer, der vaslges saledes:

A)

4 medlemmer skal vaere alumner bosat p i koilegiet. Den ene af disse skal vere
"
Hassager-alumneme. Retningslinier for valg af disse 4 medlemmer godkendes af koUegiebestyrelsen.

B)

De 0vrige 4 medlemmer vaslges siledes:

a)

To medlemmer vaelges for fire ar ad gangen af den til enhver tid verende leder
af Frihedsmuseet efter indstilling fra den del af bestyrelsen, der er udpeget i
henhold til naervaerende § 9 B.

b)

Et medlem velges for fire ar ad gangen af K0benhavns Universitets Konsistorium blandt universitetets fastansatte videnskabelige medarbej dere.

c)

Et medlem vaslges af Frederiksberg kommune af og blandt kommunalbestyrelsen.

De under B, a)-c) nasvnte medlemmer kan genvaelges, men skal afga senest nar de fylder 70 ir. Det skal tilstraebes, at de ikke fratrsder samtidig.
Derudover er ansatte ved koilegiet med mindst halvtidsansaettelse og de medlemmer
af optagelsesudvalget, der ikke er medlem af bestyrelsen, berettiget til at deltage i bestyrelsesmedeme uden stemmeret.

Bestyrelsen vaslger selv sin formand, Af hensyn til kontinuiteten kan kun de under
pkt. B, a)-c) nsvnte medlemmer vaslges til formand.
Afg0relser i bestyrelsen trasffes ved almindelig stemmeflertal. Formanden kan dog,
safremt han sk0nner, at afg0relsen er vaesentlig, og samtlige bestyrelsesmedlemmer
ikke er til stede, bestemme, at afg0relsen udskydes til et nyt bestyrelsesm0de, der indkaldes snarest muligt. Formanden er ogsa bemyndiget til at udsende sp0rgsmilet til
samtlige bestyrelsesmedlemmer til skriftlig afstemning. I tilfaslde af stemmelighed
indkaldes snarest muligt til bestyrelsesm0de. Br der stadig stemmelighed, er formandens stemme afg0rende.
KoUegiebestyrelsen fastsastter de nsrmere vilkar for alumnemes ophold. Den fastsaetter desuden en instruks for alumnemes adfaerd, herunder ordensregler (Husorden)
for koilegiet.
Bestyrelsen kan uden lovmal og dom bortvise alumner, der gentagne gauge har overtradt de af bestyrelsen vedtagne instrukser og afg0relser.

§10
Bestyrelsen trsffer ved en forretningsorden naermere bestemmelser om udf0relsen af
sit og eforens hverv.
Eforen vaslges af kollegiets bestyrelse efter indhentet udtalelsefi-aKafbenhavns Universitets Konsistorium. Eforen er ansvarlig for kollegiets dagUge drift og varetager
koUegiets interesser udadtil.
Eforen skal overholde bestyrelsens afg0relser og alle bestemmelser i denne fimdats.
Eforen har ansvaret for kollegiets 0konomi og regnskabsf0ring og piser forsvarligheden heraf. Eforen paser endvidere, at brandv^senets forskrifter samt lovgivningens
regler i 0vrigt strengt overholdes.
Eforen oppebaerer for sit arbejde fii bolig i eforboligen inkl. varme.
Eforen kan ikkefimgerelengere end tU udgangen af sit fyldte 60. ir.
§11
Bestyrelsen nedsstter af praktiske grunde et optagelsesudvalg. Medlemmeme beh0ver
ikke at vere bestyrelsesmedlemmer, men er berettiget til at deltage i bestyrelsesm0demejf§9.
Udvalget skal besta af 3 medlemmer, hvorafflertalletsa vidt muligt skal have indgiende kendskab til modstandsbevegelsens organisationer og personer. Dette af hensyn
til den vanskelige dokumentation, der kraeves i visse relationer til optagelsesbetingel-

seme.
Udvalget bestar af eforen og den til enhver tid verende leder af Frihedsmuseet, safremt denne 0nsker at indtrasde. 0vrige medlemmer vaslges af bestyrelsen for 4 ar ad
gangen, idet det skal tilstrebes, at medlemmeme ikkefratraedersamtidig. Optagelsesudvalgets medlemmer afgar senest, nar de fylder 70 ar.
Alumner kan ikke vaere medlem af dette udvalg.
Bestyrelsen holdes underrettet pa bestyrelsesm0deme om skete optagelser, ligesom
principper for optagelse dr0ftes i bestyrelsen hvert andet ar.
§ 12
Kollegiets regnskabsar er kalenderaret. Hvert kr aflaegges regnskab revideret af en
statsautoriseret revisor. KoUegiebestyrelsen skal hvert in udarbejde et budget, hvorved
der skal tages hensyn til, at de til enhver tid vasrende alumner ved deres husleje og 0vrige indbetalinger bidrager til den langsigtede opretholdelse af kollegiets bygninger og
0vrige formuegenstande. Kollegiets budget og regnskab indsendes til tilsynsmyndigheden til godkendelse efter dennes naermere bestemmelser.
Tilsynsmyndighedent kan - hvis det sk0njcies fom0dent - udpege en revisor, som skal
foretage en kritisk revision og fastsaette gebyr herfor, som tUfalder statskassen.
§13
Fjerde Maj Koilegiet pk Frederiksberg er tilsluttet KoUegieridet, der er den vejledende rriyndighed for samtlige Fjerde Maj kollegier i Danmark. KoUegieridets formue
disponeres til fordel for disse kollegier.
Kollegieradet har dog ingen bestenunelsesret over den formue, der tilh0rer Fjerde Maj
Koilegiet pa Frederiksberg. Denne formue skal udelukkende anvendes til dette kollegium.
KoUegiebestyrelsen vaslger de n0dvendige repraesentanter til Kollegieradet if0lge
dettes vedtaegter.
§14
Dennefimdatssamt sndringer og tilf0Jelser til fundatsen krasver tilsynsmyndighedens
samtykke og skal kongeligt konfirmeres.
iEndringer og tilf0Jelser til fundatsen besluttesaf koUegiebestyrelsen. Dog kan kollegiets navn ingensinde aendres. Det samme gaelder formalsbestemmelsen.
Ved kongelig konfirmation af nservaerende nye fimdats oph0rer den tidligere fundats.

§15

Beslutning om kollegiets oph0r krsver % majoritet i bestyrelsen.
Bestyrelsens beslutning om oph0r samt om, hvorledes der skal forholdes med den
selvejende institutions midler, indstilles til tilsynsmyndighedens godkendelse, efter
h0ring af Kollegieradet har ftmdet sted. Det er Frihedsfondens udtrykkelige 0nske, at
vasrdieme ved ophj2Fr af koilegiet stilles til ridighed for de 0vrige eksisterende Fjerde
Maj kollegier i Dmimark; dog skal en forholdsmaessig andel tilfalde Hassagers Collegium.

Saledes vedtaget pa bestyrelsesm0det den 23. September 1997.

