ERIK ANDERSENS RUGBYFOND

Beskrivelse
Fonden er stiftet af DRU og familien Andersen i forbindelse med Erik Andersens bisættelse,
den 18. december 2018.
Fonden har hjemsted i Brøndby Kommune.
Fonden har til formål at styrke udviklingen af dansk ungdomsrugby. Dette gøres ved en årlig
tildeling af midler til ungdomsrugbyaktiviteter i forbindelse med DRUs
repræsentantskabsmøde.
Derudover kan der løbende søges midler til ungdomsaktiviteter via ansøgning til DRUs
administration. Midler kan tildeles klubber og/eller initiativer, der er med til at udvikle sporten i
aldersgrupperne under 18 år. Som eksempler kan nævnes tilskud til spillertøj, rejser,
skolerugby og andre ungdomsprojekter.
Fondsbestyrelsen afgør hvor mange donationer, der uddeles årligt og efter en beløbsramme,
der tager højde for Fondens fortsatte virke.
Fondens størrelse udgør ved fondens stiftelse kr. 39.551,52 svarende til Fondens egenkapital
(opgjort den 23. januar 2019).
Fondens bestyrelse består af minimum 3 medlemmer: DRUs formand, et medlem udpeget af
DRUs bestyrelse med speciel indsigt i ungdomsrugby og et medlem udpeget af familien
Andersen. Fondsbestyrelsen kan vælge at udvide antallet af bestyrelsesmedlemmer med 2
personer (udpeget af henholdsvis DRU og familien Andersen).
Bestyrelsen afholder møde minimum 1 gang årligt i februar måned, hvor uddeling af midler for
det pågældende år finder sted. Mødet kan afholdes via telefon, skype el.lign. Der er ingen
særlige rettigheder eller fordele forbundet med at sidde i Fondens bestyrelse, men det
forventes at man varetager opgaven i henhold til DRUs værdisæt.
DRUs administration varetager det praktiske omkring Fondens arbejde og Fondens midler
revideres af DRUs revisionsselskab i forbindelse med den årlige regnskabsaflæggelse.
Fondens regnskabsår følger kalenderåret.
Bestyrelsens sammensætning ved fondens stiftelse: Birgit Andersen, jens Aage Skare Nielsen
og Preben Rasmussen.
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