
Arvefu ndats
i dødsboet

efter handelsmand Christian Peter Jessen,

Strucksalle 7 4, T ønder,

død den 2.januar L978

og hustru Anna Margrethe Jessen,

født Thomsen,

død den 9. februar 1978.

lfØlge det af ægtefællerne oprettede fællestestamente af 19. februar tg74 arvede Odd-Fellow Loge

nr.70 Christian Skeel, TØnder, halvdelen af de afdødes fællesformue. I testamentet bestemtes
således:

Logen skal kunne anvende arven efter eget skøn, men hverken kapital eller renter må nogensinde
anvendes til logens almindelige daglige drift.

Bestemmelsen er at forstå således:

1. At indtægterne først og fremmest skal bruges til velgørende formå|, såvel indenlands
om udenlands, derudover også til hjælp tiltrængende og syge brødre, deres hustruer
og børn.

7. At der aldrig må bruges af kapitalen.

3. At der aldrig må bruges af renterne til logens daglige drift. Det vil sige, at logens

Økonomiske drift som hidtil skal videreføres uden hensyntagen til indtægterne fra
arven.

4. At der som hjælp til selvhjælp, under forudsætning af at logen yder største indsats, må

ydes tilskud fra renteindtægterne til ekstraordinære store investeringer i logen.

5. At der ved oprettelse i Tønder af en Odd Fellow forening eller en ny loge i nødvendigt
og beskedent omfang kan gives kortvarige lån fra det årlige udbytte tilformålet.

Forvaltningen af kapitalen varetages af et af logen valgt udvalg på 4 kyndige brødre + logens

fungerende ex-mester, der altid skal være medlem af udvalget. Udvalget vælger selv formand og
regnskabsfører. Nyvalg til udvalget sker samtidig med nyvalg af logens embedsmænd.

Funktionstiden er sammenfaldende med de valgte embedsmænds funktionsperiode.



Kapitalen skal anbringes kontant eller på betryggende måde i obligationer eller pantebreve i fast
ejendom, og således at den giver størst muligt udbytte.

Der skal føres særskilt regnskab og oprettes særlige bank- eller sparekassekonti vedrørende
kapitalen, udbyttet deraf og anvendelsen af udbyttet.

Regnskabsåret er samme periode som logens regnskabsår. Regnskabet revideres af logens

revisionsudvalg, som til enhver tid har ret til at få alle de oplysninger og bilag fra udvalget, som
revisionsudvalget måtte Ønske. Det reviderede regnskab oplæses een gang årligt i logen, men der
må ikke gives andre oplysninger om hjælp til trængende og syge brødre, deres hustruer og børn
end størrelsen af de til sådanne formål ydede beløb.

Der må kun i ganske særlige tilfælde anvendes midler til formå|, hvortil kan opnås betaling fra
offentlige myndigheder eller på anden måde.

Udvalget træffer efter samråd med embedsmændene selv bestemmelse om hjælp til trængende og

syge brødre, disses hustruer og børn.

løvrigt skal overmesteren i begyndelsen af hvert regnskabsår mundtligt i eet eller flere logemøder
opfordre brødrene til til udvalget at fremkomme med mundtlige eller skriftlige forslag til
anvendelse af den til rådighed værende del af det årlige overskud. Derefter behandles forslagene af
udvalget.

lntet forslag kan forelægges logen til drøftelse eller afgørelse. Alle forslag afgøres endeligt af
udvalget.

De forslag fra brødrene, hvorom der er enighed i udvalget afg6res, også beløbsmæssigt, af udvalget
og meddeles logen til orientering.

Udvalget kan henlægge beløb til næste års overskud.

Denne arvefundats kan ændres, når 213 af logens fremmødte, stemmeberettigede brødre stemmer
derfor, men kun således at bestemmelsen i testamentet om, at hverken kapital eller renter nogen

sinde må anvendes til logens almindelige daglige drift vedblivende overholdes.

Bestyrelsen, Tønder den 19. november 2014.

Peter Lundby

Formand

Kjeld Jepsen

Fungerende eksmesterRegnskabsfører
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Godkendt på mødet den 28. januar 2015 i Loge nr. 70 Christian Skeel l.O.O.F. Tønder
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