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V E D T Æ G T E R 
 

FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION LIONS PARK FREDERIKSBORG 

 
 § 1. 

 
Fondens navn er: "Den selvejende institution Lions Park Frederiksborg". Dens hjemsted er 
Hillerød. 
 

§ 2. 
 
Lions Club Hillerød var initiativtager. Et udvalg, bestående af medlemmer valgt af Lions Club og 
Frederiksborg Slotssogn stiftede institutionen i november 1965 og dannede den første 
bestyrelse. Frederiksborg Slotssogns sogneråd godkendte vedtægterne for den selvejende 
institution Lions Park Frederiksborg i december 1965. 
 
Der var ved stiftelsen ingen formue, men byggeriet blev finansieret ved hjælp af offentlige lån 
garanteret af stat med kommunal regaranti og ved hjælp af indskud fra de boligsøgende og ved 
indskud stort kr. 100.000,00 fra Lions Club, Hillerød. 
 
Der udstedes beviser for beboernes indskud, som pantesikres og forrentes med for tiden 6% 
p.a. (Bestyrelsen har i 2004 vedtaget, at forrentning bortfalder fra 1. januar 2005) 
 
Indskudsbeviserne er ikke omsættelige. 
 
I lejlighederne må ikke bo børn. I enkelte tilfælde kan bestyrelsen dispensere herfra. 
 
Bestyrelsen fastsætter størrelsen af indskudskapitalen og forrentningen. 
 

§ 3. 
 
Institutionens formål er på matr.nr. 1 e Hillerødsholm under Hillerød jorder, Ødamsvej 
1/Rørdamsvej 1, 3400 Hillerød, at bygge, eje og administrere en ejendom med boliger, herunder 
en plejeafdeling for vanskeligt stillede ældre, og med dertil knyttede kollektive lokaler og 
funktioner, herunder en butik til interne brug. 
 

§ 4. 
 
Efter fraflytning er institutionen forpligtet til at tilbagebetale indskuddet med renter til 
udbetalingsdatoen og med fradrag af udgifter til istandsættelse. 
 

§ 5. 
 

Bestyrelsen fastsætter lejen for den enkelte lejlighed. Udover lejeafgiften betaler beboerne efter 
regning for centralvarme, elektricitet, måltider (eventuelt fast pension), tv-antenneafgift, brug 
af gæsteværelser samt frigørelsesafgift vedrørende deltagelse i et hovedmåltid, jf. 
lejekontraktens bestemmelse herom. 
 

§ 6. 
 

Regnskabsåret er kalenderåret. Der oprettes et særskilt regnskab for plejeafdelingen og 
boligafdelingen, herunder køkken, kiosk, reception, gæsteværelser og tv-antenneafgift. 
Eventuelt overskud på regnskabet anvendes efter bestyrelsens bestemmelser til henlæggelse til 
reservefond, afbetaling på prioriteter, overføring til næste års regnskab eller til nedsættelse af 
lejen eller betalingen for de kollektive goder. Betalingen for de kollektive goder ansættes 
således, at samtlige udgifter dertil dækkes. 
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§ 7. 
 
Institutionen ledes af en bestyrelse, der består af 7 medlemmer, hvoraf 2 vælges af Hillerød 
Byråd og 2 af Lions Club Hillerød blandt dens medlemmer, 2 vælges af beboerne i 
boligafdelingen, og 1 medlem vælges af og blandt de ansatte på plejeafdelingen. 
Beboerafdelingens repræsentanter er uden stemmeret for så vidt angår plejeafdelingens 
anliggender. Plejeafdelingens repræsentant er ligeledes uden stemmeret for så vidt angår 
boligafdelingens anliggender. Valget gælder for 4 år ad gangen svarende til 
kommunalbestyrelsens almindelige valgperiode, dog vælges beboerrepræsentanterne for 1 år 
ad gangen. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand og næstformand. Bestyrelsen har ret til at 
ansætte en forretningsfører. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsgang. 
 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig når mindst 5 medlemmer, herunder formanden eller 
næstformanden er til stede. Bestyrelsens beslutninger træffes med almindeligt stemmeflertal. 
 
Institutionen tegnes, også ved salg eller pantsætning, ved underskrift af 2 af bestyrelsens 
medlemmer, hvoraf det ene skal være formanden eller næstformanden. 
 

§ 8. 
 
Årsregnskabet revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor. I forbindelse med 
sin revision skal revisoren undersøge, om forretningsgangen er betryggende. Revisoren har 
adgang til at efterse alle regnskabsbøger og kan fordre enhver oplysning, som han finder af 
betydning for udførelsen af sit hverv. 
 
Det af bestyrelsen godkendte regnskab indsendes til Hillerød Kommune inden 6 måneder efter 
regnskabsårets afslutning. 
 

§ 9. 
 

Ændringer i disse vedtægter kan vedtages af bestyrelsen med godkendelse af Hillerød Byråd. 
 
Bestemmelse om institutionens eventuelle likvidation, og hvorledes likvidationen skal foretages, 
samt om hvorledes udbyttet af en eventuel likvidation skal anvendes, træffes af bestyrelsen og 
Hillerød Byråd. 
 

§ 10. 
 

Nærværende vedtægter afløser vedtægterne vedtaget af bestyrelsen for den selvejende 
institution Lions Park Frederiksborg den 17. december 1987 og godkendt af Hillerød Kommune 
den 25. februar 1988. 
 
Hillerød, den 24. november 1998. 
 
 
(Sign. af bestyrelsen) 
 
 
Hillerød Byråd har den 17. december 1998 godkendt vedtægterne for Den slevejende institution 
Lions Park Frederiksborg. 
 

Hillerød Byråd, den 21. december 1998 
 

Jens S. Jensen (sign.)                                   Birgit Garval (sign.) 
  Borgmester                                               Sekretariatschef 

 

 


