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Præambel

Ved testamente af 15. marts 1935 bestemte forfatteren, redaktør C.I. Sonning, at der for
en del af hans efterladte formue skulle oprettes en fundatsmæssig sikret stiftelse kaldet
”Sonning-Fonden” under bestyrelse af Københavns Universitet og under Undervisningsministeriets overtilsyn. Denne stiftelses indtægter skulle, når en i testamentet nærmere
angivet legatkapital var blevet tilvejebragt, anvendes dels til en årlig præmie på
100.000,00 kr. til den mand eller kvinde – dansker eller udlænding – der skønnedes at
have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur, dels til forskellige
andre, fortrinsvis kulturelle formål efter de anvisninger, der er givet i redaktør C.I. Sonnings testamentes § 6, der er sålydende:

”Støtte for Foreninger, fortrinsvis med kulturelle Formaal, som ogsaa i økonomisk
Henseende kan tjene Danmarks Interesser, som f.Eks. hvis der i London oprettes et
Anglo-Danish Historical Society, der ved sin Virksomhed kunde bidrage til at gøre det
engelske Publikum opmærksom paa de mange gamle Fællesbaand mellem England
og Danmark og derved øge nævnte Publikums Interesse for Danmark, eller saafremt
tilsvarende Foreninger oprettes ogsaa i andre Lande. Af Ejendommenes overskud vil
der derhos kunde ydes Tilskud til det i Henhold til Lov af 14. Februar 1935 oprettede
kulturelle Fond under Undervisningsministeriet. Hvis der i Danmark af Foreninger
foretages Restaurering eller Genopbygning af historiske Bygninger, er det mit Ønske,
at ogsaa disse støttes, saafremt man ved nævnte Arbejder kan fremme ogsaa
økonomiske Interesser, f.Eks. for Turistsagen.”

For fonden skulle der ved redaktør Sonnings død oprettes en særlig fundats, på hvilken der
ønskedes kongelig konfirmation gennem Undervisningsministeriet. Redaktør Sonning
forbeholdt sig senere at stille nærmere forslag til denne fundats. Redaktør C.I. Sonning
afgik ved døden den 9. marts 1937 uden at have efterladt sig sådanne forslag. Da det
økonomiske grundlag for stiftelsens oprettelse ikke ved redaktør Sonnings død var tilstrækkelig afklaret, blev fundatsens oprettelse midlertidig udskudt. Efter at Undervisningsministeriet den 11. april 1949 havde godkendt, at bestyrelsen blev overtaget af Københavns Universitet, oprettede ministeriet på grundlag af de i testamentet givne bestemmelser den 19. april 1949 fundats for stiftelsen. Fundatsen suppleredes med tillæg I,
II, III og IV af henholdsvis 1. august 1949, 9. oktober 1950, 19. april 1958 og 21. januar 1974.
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I konsekvens af den i 1984 vedtagne fondslovgivning erstattedes fundatsen med tillæg af
vedtægt af 9. juni 1988.

I 1998 afhændede fonden sine ejendomme. Nærværende vedtægt er en følge af, at fonden dermed ikke længere omfattedes af lov om erhvervsdrivende fonde.

NAVN OG HJEMSTED
§ 1.
Fondens navn er Sonning-Fonden. Fondens hjemsted er Københavns Kommune.

FONDSMYNDIGHED
§ 2.
Fondsmyndigheden udøves af Justitsministeriet.

FORMÅL
§ 3.
Fondens formål er at yde støtte til den i § 12 nævnte præmie, kaldet ”Sonning-Prisen”
samt til de i § 13 nævnte almennyttige kulturelle formål.

LEDELSE
§ 4.
Fonden ledes af en bestyrelse bestående af
Rektor for Københavns Universitet
Direktøren for Københavns Universitet
Et medlem udpeget af Undervisningsministeriet
Et medlem udpeget af Uddannelses- og Forskningsministeriet
3 medlemmer, der udpeges af rektor efter forslag fra dekanerne ved Københavns Universitet

Rektor er formand for bestyrelsen.
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Stk. 2
Det bør ved udpegningen af medlemmer til bestyrelsen tilsikres, at faglig ekspertise inden for de vigtigste støtteområder er tilstede i bestyrelsen.

Stk. 3
Rektor for Københavns Universitet og universitetsdirektøren udtræder af bestyrelsen ved
deres fratræden fra nævnte stillinger ved Københavns Universitet. De af Undervisningsministeriet og af Uddannelses- og Forskningsministeriet udpegede medlemmer udpeges for
3 år. Genudpegning kan finde sted. De af rektor udpegede medlemmer ud- peges for 3 år.
Genudpegning kan finde sted.

Stk. 4
Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og opfylde de i fondslovgivningen
fastsatte almindelige og specielle habilitetskrav.

Stk. 5
Bestyrelsen kan ansætte en direktør og øvrig medhjælp. Direktørens vederlag fastsættes
af bestyrelsen. For direktionens virksomhed fastsættes en instruks.

Stk. 6
Vederlag til bestyrelsens medlemmer må ikke overstige, hvad der anses for sædvanlig
efter hvervets art og arbejdets omfang.

§ 5.
Formanden skal sørge for, at bestyrelsen holder møde, når dette er nødvendigt, og skal
påse, at samtlige medlemmer indkaldes.

Stk. 2
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er tilstede. Bestyrelsen træffer beslutning ved simpelt stemmeflertal, og formandens stemme er i tilfælde af stemmelighed
afgørende.

Stk. 3
Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en protokol, der underskrives af samtlige medlemmer. Et bestyrelsesmedlem eller fondens direktør har ret til at få sin mening
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indført i protokollen, hvis disse ikke er enige i bestyrelsens beslutning.
Stk. 4
Et medlem af bestyrelsen, fondens direktør eller fondsmyndigheden kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Stk. 5
I rektors forfald ledes bestyrelsens møder af direktøren for Københavns Universitet.

§ 6.
Bestyrelsen og fondens direktør forestår fondens virksomhed.

Stk. 2
Fondens direktør varetager den daglige ledelse af fonden og skal derved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen har givet, jf. § 4, stk. 5.

Stk. 3
Bestyrelsen skal påse, at bogføringen og formueforvaltningen kontrolleres på en efter
fondens forhold tilfredsstillende måde. Fondens direktør skal sørge for, at fondens bogføring sker under iagttagelse af lovgivningens regler herom, og at formueforvaltningen foregår på betryggende måde.

Stk. 4
Bestyrelsen kan meddele prokura.

Stk. 5
Fonden tegnes af universitetets rektor og universitetsdirektøren i forening eller af fondens direktør i forening med et af førnævnte bestyrelsesmedlemmer.

KAPITAL
§ 7.
Ved fondens overgang 1. januar 1999 til status som ikke-erhvervsdrivende fond udgør
aktiverne 71.881 tkr. og fondens egenkapital 65.489 tkr.

Fondens bundne kapital udgør 64.500 tkr., og fondens disponible kapital udgør 989 tkr.
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§ 8.
Fondens kapital anbringes efter de af Justitsministeriet herom fastsatte bestemmelser.

REGNSKAB OG REVISION
§ 9.

Fondens regnskabsår er kalenderåret.

§ 10.
For hvert regnskabsår udarbejdes et årsregnskab bestående af balance, resultatopgørelse og noter. Der udarbejdes endvidere årsberetning. Disse dele udgør en helhed. Regnskabet aflægges i overensstemmelse med reglerne i årsregnskabsloven med de fravigelser og tilpasninger, der følger af fondens særlige forhold.

§ 11.
Fondens årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt statsautoriseret revisor.

ANVENDELSE AF OVERSKUD
Sonning-Prisen
§ 12.
Af det til legatformål disponible beløb skal der mindst hvert andet år af universitetet uddeles en pris, ”Sonning-Prisen”, på ikke under 200.000 kr. Størrelsen af ”Sonning-Prisen”
fastsættes af bestyrelsen. En komité indhenter indstillinger fra et eller flere europæiske
universiteter og indstiller herefter en eller flere personer til ”Sonning-Prisen”. Efter
bestyrelsens beslutning tildeles prisen en mand eller kvinde – dansker eller udlænding –
der skønnes at have udført et fortjenstfuldt arbejde til gavn for den europæiske kultur.
Modtagelse af prisen forudsætter, at prismodtageren deltager personligt i prisuddelingen.
Ingen kan modtage prisen mere end én gang.

Stk. 2
Den i stk. 1 nævnte komité består af universitetets rektor, prorektor og et medlem fra
hvert hovedområde, udpeget af universitetets bestyrelse efter indstilling fra dekanerne.
Udpegningsperioden er 4 år. Genvalg kan finde sted. Rektor er komiteens formand. Komiteen fastsætter selv sin forretningsorden. Medlemskab af komiteen er ulønnet.
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Stk. 3
”Sonning-Prisen” overrækkes prismodtageren på Københavns Universitet, så vidt muligt på
stifteren, redaktør C.I. Sonnings fødselsdag den 19. april. Prisen skal være ledsaget af et
diplom, forsynet med et portræt af stifteren.

Øvrige almennyttige kulturelle formål
§ 13.
Det øvrige til legatformål disponible beløb anvendes til almennyttige kulturelle formål,
herunder navnlig til støtte for restaurering eller genopbygning af historiske bygninger samt
til musikformål.

OPLÆG AF OVERSKUD OG HENSÆTTELSER
§ 14.
Bestyrelsen kan foretage rimelige hensættelser til konsolidering af fonden.

§ 15.
Af det til legatformål disponible beløb kan foretages bindende hensættelser til senere uddeling, herunder eventuelt også sådanne hensættelser til ekstraordinær uddeling og
eventuel forøgelse af ”Sonning-Prisen”.

ÆNDRING AF VEDTÆGTEN
§ 16.
Efter indstilling fra fondens bestyrelse og med samtykke fra fondsmyndigheden kan
vedtægten ændres, dog således at fondens navn og hovedformål ikke skal kunne forandres.
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