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FUNDATS
FOR
4. MAJ- /HASSAGERKOLLEGIET PÅ FREDERIKSBERG
CVR NR. 12984286

1.

Indledning

1.1

På Frihedsfondens landsmøde den 17. januar 1947 vedtoges det at opføre et
kollegium i København, dels som et minde om frihedskampen og særligt til
minde om de unges indsats, dels som led i Frihedsfondens forsorgspligter,
således at dette kollegium skulle tjene som bolig for unge mennesker af begge
køn under uddannelse, fortrinsvis sådanne unge, hvis forsørgere havde sat liv
eller helbred til i Danmarks frihedskamp, eller som havde været aktive deltagere i modstandsbevægelsen.

1.2

Ved en mellem Frihedsfonden og Københavns Universitet indgået overenskomst, som blev godkendt af Undervisningsministeriet den 14. december
1949, blev det besluttet at opføre Kollegiet på den grund, som tilhørte Hassagers Collegium, Frederiksberg Bredegade 13 i Frederiksberg Kommune. I
henhold til ovennævnte overenskomst af 1949 blev der tillagt Københavns
Universitet visse rettigheder, når Frihedsfonden ophørte med sin virksomhed.

1.3

4. Maj-Kollegiet blev indviet i 1951. Den første fundats er dateret 7. september
1953 og kongeligt konfirmeret den 28. oktober 1953. Der er senere i relation
til Hassagers Collegium vedtaget et tillæg til den oprindelige fundats. Tillægget er af 25. januar 1977 og kongeligt konfirmeret den 25. februar 1977.

1.4

I 1978 indledtes forhandlinger med Københavns Universitet om ophævelse af
overenskomsten med Frihedsfonden af 1949, hvorefter Københavns Universitet på nærmere aftalte vilkår, som der blev taget hensyn til i den reviderede
fundats, erklærede sig indforstået med ikke at overtage 4. Maj-Kollegiet, når
Frihedsfonden ophørte, men erklærede sig enig i, at 4. Maj-Kollegiet ændrede
status til en selvejende institution. Endvidere blev det blandt andet aftalt, at
der er frit valg af bestyrelsesmedlemmer og efor. Københavns Universitet
overdrog efor-boligen med grund samt den grund, hvorpå Kollegiet er bygget,
til 4. Maj-Kollegiet. Hassager-alumnernes rettigheder og forpligtelser bibeholdtes, som foreskrevet i gaveskøde fra Hassagers Kollegium og Københavns
Universitet til 4. Maj-Kollegiet i København, indført i retsbogen for Frederiksberg den 17. maj 1982.
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1..5

Ovennævnte beslutninger blev godkendt af Undervisningsministeriet ved
skrivelse af 20. november 1979, og den reviderede fundats blev kongeligt konfirmeret den 9. oktober 1981.

1.6

4. Maj-Kollegiet blev ved Undervisningsministeriets skrivelse af 22. december 1986 undtaget fra lov nr. 286 af 6. juni 1984 om erhvervsdrivende fonde,
jf. lovens § 1 stk. 5, og er undergivet tilsyn og økonomisk kontrol af Frederiksberg Kommune.

1.7

Fundatsen blev ændret den 26. juni 1996 efter indstilling fra Frihedsfonden i
forbindelse med Frihedsfondens ophør. Ændringen blev tiltrådt af tilsynsmyndigheden ved Frederiksberg Kommunalbestyrelses beslutning den 26. januar 1998.

2.

Navn, stifter og formål

2.1

Kollegiets navn er 4. Maj-Kollegiet på Frederiksberg, jf. dog pkt. 5 om Hassagers Collegium. 4. Maj-Kollegiet er en selvejende institution, som er undtaget
fondslovene.

2.2

4. Maj-Kollegiet er stiftet af Frihedsfonden og Københavns Universitet i forening i 1949, og opnåede status som selvejende institution ved kongelig konfirmering den 9. oktober 1981.

2.3

4. Maj-Kollegiets formål er at være et hjem for unge under uddannelse, som
gennem et fælles kollegieliv med andre unge fra forskellige samfundslag kan
nå frem til den samhørighedsfølelse, der er en betingelse for udvikling af demokrati og frisind, som var frihedskampens målsætning.
Samtidig skal Kollegiet bidrage til, at erindringen om Danmarks frihedskamp
bevares i kommende generationer.

3.

Formue
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3.1

4. Maj-Kollegiets grundkapital består af 4. Maj-Kollegiets og efor-bygningens
grunde og bygninger, jf. gaveskøde fra Hassagerkollegiet og Københavns universitet af 4. maj 1982, samt overdragelsesdokument vedrørende kollegiebygningen fra Frihedsfonden i forbindelse med overgangen til selvejende institution.

3.2

Grundkapitalen består endvidere af den oprindelige donation fra Frihedsfonden på 250.000 kr., som er anbragt på en lukket forvaltningskonto.

3.3

4. Maj-Kollegiets øvrige indtægter, herunder afkast af grundkapitalen og midler, der måtte blive skænket uden giverens klausul om henlæggelse til grundkapitalen, finansielle indtægter af kollegiets formue, huslejeindtægter eller
andre indtægter i øvrigt, betragtes som 4. Maj-Kollegiets frie midler.

3.4

Gældsoptagelse, som kræver pantsætning, dispositioner der vedrører 4. MajKollegiets grundkapital, eller øvrige væsentlige beslutninger for 4. Maj-Kollegiet, så som for eksempel køb og salg af anden fast ejendom, kræver tilsynsmyndighedens godkendelse.

4.

Optagelseskriterier

4.1

Optagelsesberettiget til bolig på 4. Maj-Kollegiet er enhver studerende på eller optagne ansøger til en videregående uddannelse eller erhvervsuddannelse,
hvor ansøgeren på ansøgningstidspunktet mangler mindst 2 år af sin studietid, og som ikke i den forbindelse modtager løn eller godtgørelse, der væsentligt overstiger støtten fra Statens Uddannelsesstøtte (SU).
Bestyrelsen kan i samråd med optagelsesudvalget dispensere fra 2-års reglen,
for eksempel ved beslutning om optagelse af udenlandske udvekslingsstuderende.

4.2

Der optages kun ansøgere, der er fyldt 18 år på ansøgningstidspunktet, og
som ikke er fyldt 30 år på ansøgningstidspunktet, med mindre særlige forhold
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gør sig gældende. Ansøgere, der går på gymnasium eller tilsvarende ungdomsuddannelse, kan ikke optages, medmindre der gør sig ganske særlige
omstændigheder gældende.
4.3

Ved optagelse på 4. Maj-Kollegiet lægges der vægt på, at ansøgerne har vist
særlig interesse for at videreføre 4. Maj-Kollegiet som et mindested for frihedskampen under besættelsen 1940-1945. Denne interesse for 4. Maj-Kollegiets formål kan skyldes nært slægtskab med frihedskæmpere, ligesom interessen kan dokumenteres på anden vis. Veldokumenterede og velmotiverede ansøgninger fra slægtninge til deltagere i frihedskampen med særligt belastende modstandsarbejde prioriteres.
Optagelsesudvalgets arbejde beskrives nærmere i en forretningsorden for optagelsesudvalget, jf. pkt. 4.5.

4.4

Desuden prioriteres studerende, der med forskellig baggrund gennem et aktivt kollegieliv vil stræbe efter at fastholde 4. Maj-Kollegiets særlige ånd, hvor
samhørighedsfølelse, demokrati og frisind udvikles.

4.5

Bestyrelsen nedsætter et optagelsesudvalg, hvori eforen og alumnerne er repræsenteret, og hvori bestyrelsen udpeger øvrige medlemmer efter behov.
Størrelsen på optagelsesudvalget samt ændringer i sammensætningen afgøres af bestyrelsen, dog således at den ovennævnte repræsentation sikres. Bestyrelsen fastsætter nærmere vilkår for optagelsesudvalgets arbejde.
Bestyrelsen holdes underrettet på bestyrelsesmøderne om skete optagelser,
ligesom principper for optagelse drøftes mindst hvert andet år i bestyrelsen.

4.6

Ved udvælgelsen blandt ansøgerne lægger optagelsesudvalget blandt andet
vægt på det følgende:
•

En ligelig kønskvotering,

•

En bred repræsentation af forskellige uddannelser,

•

En bred repræsentation af forskellige samfundslag.
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4.7

De i pkt. 4.6 oplistede kriterier er ikke udtømmende. Bestyrelsen kan i samråd med optagelsesudvalget vedtage tillige at lægge vægt på andre kriterier.

5.

Hassagers Collegium

5.1

4. Maj-Kollegiet blev opført på en grund tilhørende Hassagers Collegium med
indvielse i 1951, jf. pkt. 1.2. Som følge heraf forbliver til stadighed 10 af værelserne på 4. Maj-Kollegiet reserveret til alumner optaget på Hassagers Collegium, ligesom værelsernes placering i de nuværende bygninger fastholdes.

5.2

Navnet Hassagers Collegium bibeholdes udvendigt på 4. Maj-Kollegiets bygninger, og de historiske oplysninger om Hassagers Collegium skal være tilgængelige ved en opslået mindetavle.

5.3

Udvælgelsen af ansøgere til Hassagers Collegium foretages af et optagelsesudvalg bestående af eforen og alumnerne på Hassagers Collegium. Eforen påser, at udvælgelsen sker efter de følgende optagelseskriterier:

5.4

Studerende ved Københavns Universitet, der har bestået studieaktivitet svarende til to fulde årsværk, kan komme i betragtning. Optagelsen skal tilstræbe
en bred repræsentation blandt uddannelserne ved Københavns Universitet.

5.5

Følgende grupper er fortrinsberettigede til optagelse på Hassagers Collegium:
•

Studerende fra følgende sogne:

o Vejerslev, Aidt og Thorsøe i Århus stift,

•

o

Sevel i Ginding herred, Ribe stift,

o

Nørre Felding og Tvis, Ribe stift,

o

Låstrup og Skals i Viborg stift,

o

Særslev i Fyns stift.

Studerende der nedstammer fra:

o Sognepræst i Vejerslev, Aidt og Thorsø, H.H. Hassager (død
24. juli 1834),
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o Sognepræst til Sevel, Rasmus Hørning (død 1. oktober 1831).
•

Andre studerende fra de 4 stifter der er nævnt ovenfor (Århus, Ribe,
Viborg og Fyns stift).

5.6

Ansøgernes fortrinsberettigelse skal dokumenteres.

5.7

Med undtagelse af de i pkt. 5.4 og 5.5 nævnte optagelsesvilkår er HassagerAlumner underlagt ganske samme rettigheder og pligter som øvrige alumner
på 4. Maj-Kollegiet.

6.

Ophold, husleje, rettigheder og husorden

6.1

Bestyrelsen fastsætter de nærmere vilkår for alumnernes ophold. Bestyrelsen
fastsætter desuden en instruks for alumnernes adfærd, herunder en husorden
for 4. Maj-Kollegiet.

6.2

Bolig på 4. Maj-Kollegiet kan kun bevares, så længe alumnen kan dokumentere reelt at være under uddannelse og lever op til de betingelser for studieaktivitet, som bestyrelsen fastsætter. Det er endvidere en forudsætning, at boligen anvendes efter sit formål. Eforen påser disse bestemmelsers overholdelse. Der kræves mindst 5 bestyrelsesmedlemmers tilslutning til, at en
alumne relegeres.

6.3

Huslejen for alumner og kollegieinspektør fastsættes årligt af bestyrelsen i
forbindelse med regnskabsaflæggelsen, eller når der i øvrigt måtte være behov herfor.

6.4

Alumnerne modtager imod betaling af husleje ret til at bebo deres anviste værelse, samt forsyning af el, varme, gas og vand, samt internetadgang og brugsret til 4. Maj-Kollegiets fælles faciliteter.

7.

Bestyrelse
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7.1

4. Maj-Kollegiet ledes af en bestyrelse, der er 4. Maj-Kollegiets øverste myndighed. Bestyrelsen skal bestå af 8 medlemmer, der vælges således:
•

4 medlemmer vælges af og blandt alumner bosat på kollegiet. Den ene af
disse udvælges blandt Hassager-alumnerne. De nærmere retningslinjer
for valget af disse medlemmer fastsættes af bestyrelsen efter indstilling
fra alumnerne.

•

1 medlem vælges af og blandt Frederiksberg Kommunalbestyrelse.

•

1 medlem vælges af Rektor for Københavns Universitet blandt universitetets fastansatte videnskabelige medarbejdere.

•

2 medlemmer vælges af de to medlemmer, der er udpeget af Rektor for
Københavns Universitet og Frederiksberg Kommunalbestyrelse, dog således at disse to medlemmer enten er tidligere alumner på 4. Maj-Kollegiet og/eller historikere med indsigt i besættelsestidens historie.

7.2

Medlemmerne vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan ske. Et bestyrelsesmedlem kan ikke genvælges efter det fyldte 75. år. For de 4 bestyrelsesmedlemmer som vælges af alumnerne gælder tillige, at bestyrelsesmandatet bortfalder ved fraflytning fra 4. Maj-kollegiet.

7.3

Bestyrelsen er selvkonstituerende, dog således at formanden skal være et af
de bestyrelsesmedlemmer, der er udpeget af enten Rektor for Københavns
Universitet og Frederiksberg Kommunalbestyrelse, eller de 2 medlemmer,
som er valgt af disse.

7.4

Afgørelser i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Formanden
kan dog, såfremt han eller hun skønner, at afgørelsen er væsentlig, og samtlige bestyrelsesmedlemmer ikke er til stede, bestemme, at afgørelsen udskydes til et nyt bestyrelsesmøde, der indkaldes snarest muligt. Formanden er
også bemyndiget til at udsende spørgsmål til samtlige bestyrelsesmedlemmer
til skriftlig afstemning. I tilfælde af stemmelighed indkaldes snarest muligt til
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bestyrelsesmøde. Er der stadig stemmelighed, er formandens stemme afgørende.
7.5

Bestyrelsen fastsætter sin forretningsorden, der regulerer bestyrelsens og eforens arbejde.

7.6

4. Maj-Kollegiets revisor har ret til at deltage ved bestyrelsesmøder der involverer gennemgang og godkendelse af regnskaber og budget. Revisor har tillige pligt til at deltage på sådanne møder, hvis et medlem af bestyrelsen måtte
kræve det.

7.7

Eforen og kollegieinspektøren er berettiget til at deltage i bestyrelsesmøderne
uden stemmeret. Bestyrelsen kan tillige give adgang til andre.

8.

Tegningsregel

8.1

4. Maj-Kollegiet tegnes af bestyrelsesformanden og eforen i forening eller af
et flertal af bestyrelsen inklusive formanden.

8.2

Tegningsretten kan ved bestyrelsesbeslutning delegeres i nærmere bestemt
omfang til eforen eller kollegieinspektøren, dog ikke for usædvanlige beslutninger.

9.

Efor

9.1

Eforen ansættes af 4. Maj-Kollegiets bestyrelse, og kan om nødvendigt afskediges af bestyrelsen. Eforen er ansvarlig for 4. Maj-Kollegiets daglige drift i
samarbejde med kollegieinspektøren og varetager 4. Maj-Kollegiets interesser udadtil.

9.2

Eforen har ansvaret for 4. Maj-Kollegiets økonomi, budgetlægning og regnskabsføring og påser forsvarligheden heraf. Eforen påser endvidere, at brandvæsenets forskrifter samt lovgivningens regler i øvrigt strengt overholdes.
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9.3

Eforen oppebærer for sit arbejde fri bolig i efor-boligen inkl. forsyning. Dette
vederlag for eforens arbejde kan fraviges efter konkret aftale mellem eforen
og bestyrelsen.

10.

Regnskab

10.1

4. Maj-Kollegiets regnskabsår er kalenderåret. Hvert år aflægges regnskab,
der revideres af en valgt revisor, der skal være statsautoriseret. Bestyrelsen
kan med tilsynsmyndighedens godkendelse vælge en udvidet gennemgang i
stedet for egentlig revision.

10.2

Bestyrelsen fremlægger budget for det kommende regnskabsår, så det bestyrelsesgodkendte budget er tilsynsmyndigheden i hænde senest 3 måneder inden regnskabsårets begyndelse.

10.3

Kollegiets regnskaber med revisors påtegning samt budget indsendes hvert
år til tilsynsmyndighedens gennemgang og godkendelse efter dennes nærmere anvisninger herom.

11.

Kollegierådet

11.1

Kollegiet er tilsluttet Kollegierådet, der er en sammenslutning af 4. Maj-Kollegier i Danmark. Kollegierådets formue disponeres til fordel for disse kollegier.

11.2

Kollegierådet har ingen bestemmelsesret over 4. Maj-Kollegiets formue eller
anvendelsen af 4. Maj-Kollegiets indtægter, der alene skal anvendes til sikring
og opfyldelse af 4. Maj-Kollegiets formål.

11.3

Bestyrelsen vælger de nødvendige repræsentanter til Kollegierådet ifølge dettes vedtægter.

12.

Fundatsændringer, ophør og tilsyn
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12.1

Ændringer af denne fundats besluttes af bestyrelsen med tilsynsmyndighedens godkendelse.

12.2

Væsentlige ændringer, såsom formålsændring eller beslutning om 4. MajKollegiets nedlæggelse skal efter almindelige fondsretlige grundsætninger tiltrædes af Civilstyrelsen.

12.3

Beslutning om 4. Maj-Kollegiets ophør kræver ¾ majoritet i bestyrelsen. Ved
ophør skal 4. Maj-Kollegiets midler anvendes i overensstemmelse med formålet efter tilsynsmyndighedens nærmere anvisning, dog således, at tilstedeværelsen af studieboliger og/eller ungdomsboliger på Frederiksberg tilgodeses om muligt.

12.4

Frederiksberg Kommune fører tilsyn og økonomisk kontrol med 4. Maj-Kollegiet, hvilket er et godkendelseskrav i forbindelse med 4. Maj-Kollegiets status som undtaget fra fondslovene.

13.

Vedtagelse og tiltrædelse

13.1

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 28.januar 2021

13.2

Vedtaget af den siddende bestyrelse:
Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Sjelle, Formand
Konsulent i KL Marie Aggerstrøm Hansen
Professor Ulrik Langen
Alumne Clara Berg Larsen
Alumne Eva Rudjord Therkildsen
Alumne Malte Mathies Løcke
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Alumne (Hassager) Mike Gudbergsen
Professor Henrik Stevnsborg (Tilknyttet bestyrelsen)
Direktør Danske Universiteter Jesper Langergaard (Fra Optagelsesudvalget)
Kollegieinspektør René B. Nielsen
Efor John E. Andersen

13.3

Tiltrådt af tilsynsmyndigheden, Frederiksberg Kommune

_____________________________________
Navn, titel, dato
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