Københavns Afdeling
Hyttefonden.

Ved køb og salg af huse tegnes Fonden af Københavns afafdelingen bestyrelse ved formanden og
kassereren i forening efter forudgående bestyrelsesbeslutning, herunder også drøftelse med sommerhusudvalget.

Københavns Afdeling.

Der aflægges hvert år et regnskab for Hyttefonden som præsenteres i forbindelse med afdelingens
årsmøde. Regnskabet skal revideres af afdelingens revisorer og fremlægges til godkendelse.

Hyttefondens bestemmelser.

I driften indgår vedligeholdelse af de to huse. Denne vedligeholdelse indgår sammen med de øvrige
driftsudgifter og fondens fælles udgifter og indtægter i fastlæggelse af huslejen for de to huse.

Generelt:

Driften af husene skal over en årrække hvile i sig selv.

Hyttefonden er etableret i 1991 med henblik på at købe sommerhus/hytte til udlejning til medlemmer af Dansk Vandrelaug. Fondens midler kommer fra tidligere fonde under DVL Københavnsafdelingen.
Hyttefondens midler har været benyttet til at købe Rødgranen 4, Stege på Ulfshale i 1993 og Elna
Lassensvej 34, Frederiksværk i 1995.
Betingelserne for udlejning af husene er fastsat efter godkendelse fra Skov- og naturstyrelsen, nu
Naturstyrelsen, hvorfor vedtægter og vedtægtsændringer i Københavns afdeling skal godkendes i
Naturstyrelsen.

Organisation
Fonden bestyres af DVL-Københavns afdelings bestyrelse. Bestyrelse har det overordnede ansvar
for driften af husene og har mulighed for ifølge afdelingens vedtægter at nedsætte et udvalg til varetagelse af driften.
Det er alene afdelingens bestyrelse, der kan nedsætte / ophæve sommerhusudvalget og godkende
større aftaler (over 15.000 kr.) med 3. part.
Afdelingen har i 2011 nedsat et sommerhusudvalg til at varetage alle Fondens aktiviteter så som
udlejning, vedligeholdelse, administration og økonomi. Sommerhusudvalget kan indgå aftale med
3. part om vedligeholdelse, reparation, udlejning og øvrig drift.

Fondens formål:
At anskaffe og udleje sommerhuse/hytte til medlemmer af Dansk Vandrelaug
At vedligeholde Fondens ejendomme, så de til enhver tid fremstår velindrettede og god lovlig
stand.
At vedligeholde fondens midler

Sommerhusudvalget aflægger beretning om udvalgets arbejde på afdelingens generalforsamling - til
godkendelse.

Ændringer
Ændringer i disse bestemmelser kan alene ske på to af hinanden følgende generalforsamlinger i
afdelingen

Økonomi:
Fondens kapital pr 1. januar 2012 omfatter:
Kontantbeholdning

111.773 kr.

Værdipapirer (kursværdi)

99.437 kr.

Sommerhus Møn købspris

298.577 kr.

Sommerhus Evetofte købspris

491.127 kr.

Besluttet på afdelingens generalforsamling den marts 2013

1.000.914 kr.
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