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Fundats 
for 

Rejselegat til støtte for nordiske geologiske 
gæsteforedrag 

Organisationskomiteen for Det 13. Nordiske 
Geologiske Vintermøde har d. 31. januar 1983 
overdraget overskuddet fra dette møde samt ind
tægterne ved salg af Bulletin of the Geological 
Society of Denmark: Noe-Nygaard Volume til 
Dansk Geologisk Forening. Beløbet udgjorde 
13.272,98 kr. I anledning af denne dispositon har 
Vintermødets organisationskomite og bestyrelsen 
for Dansk Geologisk Forening besluttet at oprette 
et legat med følgende 

FUNDATS 

1. 
Legatet benævnes »Rejselegat til støtte for nordi
ske geologiske gæsteforedrag«. 

2. 
Legatkapitalen består ved legatets oprettelse af 
12.738,10 kr. indestående på konto nr. 527675, 
Privatbanken, Nørreport Afdeling samt 534,88 
kr. indestående på konto nr. 180772 i samme 
bank. Bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening 
tilser, at kapitalen anbringes i værdipapirer med 
rimeligt afkast. Gevinst, der fremkommer ved ud
trækning af obligationer, samt indtægter ved salg 
af Noe-Nygaard Volume skal tillægges legatkapi
talen. 

3. 
Legatkapitalen må ikke angribes. 

Skulle kapitalens afkast blive illusorisk, kan ka
pitalen overdrages til »K. J. V. Steenstrups geolo
giske Ekskursionslegat«. En sådan ophævelse af 
legatet kan kun ske efter bemyndigelse fra Dansk 
Geologisk Forenings medlemmer i henhold til 
gældende regler for ændringer i foreningens love. 

4. 
De renter, der årligt indvindes af legatkapitalen, 
anvendes til finansiering af geologiske foredrag af 
gæsteforelæsere fra de øvrige nordiske lande. 

5. 
Legatet administreres af den til enhver tid sid
dende bestyrelse for Dansk Geologisk Forening. 
Der aflægges årligt særskilt regnskab for legatet. 
Regnskabet revideres efter retningslinierne for 
Dansk Geologisk Forenings regnskab. 

6. 
Skulle Dansk Geologisk Forening opløses, over
går administrationen af legatets midler midlerti
digt til den naturvidenskabelige forening, som den 
sidste bestyrelse i Dansk Geologisk Forening efter 
bemyndigelse af generalforsamlingen måtte ud
pege, indtil en ny forening med lignende formål 
som den nuværende kan overtage administratio
nen af legetet. 

København d. 31. januar 1983 

Asger Berthelsen 
Formand for organisationskomiteen for 
Det XIII Nordiske Geologiske Vintermøde. 

Ole Larsen, Niels V. Jessen, Peter B. Konradi 
Erik Kristiansen og Kaare Nordstrøm 
Bestyrelsen for Dansk Geologisk Forening. 


