Vedtægter for
Speciallæge i øre-, næse-, halssygdomme
Poul Traun- Pedersens
Mindelegat
§1
Legatets navn er Speciallæge i øre-,næse-,halssygdomme, Poul Traun-Pedersens
Mindelegat.
Stk.2
Legatets hjemsted er Københavns kommune. Fondens grundkapital er 2,5 mill.kr., der er
indbetalt kontant.
§2
Mindelegatet er stiftet af Thyra Hændler.
§3
Legatets midler kan aldrig anvendes til andre formål end nærværende vedtægter angiver,
og det kan ikke gøres til genstand for retsforfølgning i anledning af DSOHH's øvrige
forpligtelser eller stilles som sikkerhed for sådanne.
Stk.2
Midlerne skal holdes fuldstændigt adskilte fra DSOHH's øvrige midler og anbringes til
bedst mulig og sikker forretning.
§4
Legatets bestyrelse udgøres af den til enhver tid valgte bestyrelse for DSOHH således, at
bestyrelsesmedlemmerne har samme poster i Selskabets og Legatets bestyrelse.
Bestyrelsen består p.t. af 5 medlemmer; formand, næstformand, sekretær, kasserer og
redaktør.
Stk2.
Legatet tegnes med bindende virkning af bestyrelsens formand eller i dennes forfald
næstformand og et yderligere medlem af bestyrelsen.
§5
Uddelinger fra legatet foretages af legatbestyrelsen.
§6
Legatets afkast uddeles efter ansøgning til medlemmer af DSOHH til brug for forskning
indenfor det lægevidenskabelige fagområde, fortrinsvis indenfor øre-,næse-,halsspecialet,
kortere såvel som længerevarende studierejser m.h.p. opnåelse af ny viden og/eller
færdigheder indenfor øre-,næse-,halsspecialet samt til aktiv deltagelse i kongresrejser
vedrørende fagområder indenfor øre-,næse-,halsspecialet og/eller andre hertil relaterede
emner. Det forventes, at modtagere af støtte fra legatet, når det støttede projekt er
afsluttet eller, når studierejsen eller kongresrejsen er afsluttet, indsender eventuelle
offentliggjorte artikler, foredrag eller redegørelser for resultatet af studierejser samt
regnskab for støttens anvendelse. Bestyrelsen er berettiget til at anvende en del af
afkastet til at øge legatets formue med henblik på hel eller delvis inflationssikring.
I tilfælde af, at afkastet i et år ikke fuldt ud kan anvendes efter de heri anførte regler,
overføres hele eller dele af årets afkast til formuen.

§7
Legatets regnskabsår er kalenderåret. Regnskabet revideres af en af legatbestyrelse valgt
statsautoriseret revisor.
§8
Legatets bestyrelse aflægger beretning på DSOHH's årlige generalforsamling.
§9
Ændringer af legatets vedtægter kan alene finde sted såfremt et af legatbestyrelsen herom
vedtaget forslag godkendes, af generalforsamlingen i DSOHH ved simpel majoritet blandt
de fremmødte.
Stk.2
I tilfælde af legatets nedlæggelse påhviler det dets sidste bestyrelse at drage omsorg for,
at resten af legatets midler overføres til formål overensstemmende med vedtægternes §6.
§10
Ansøgninger indkaldes løbende med udsendelse af programmer til DSOHH's
videnskabelige møder. Ansøgningerne behandles sædvanligvis i forbindelse med
førstkommende bestyrelsesmøde i DSOHH.
§11
Bestyrelsen er ulønnet.
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