
Fundats for Kirsten Wiedemanns Mindelegat 

§ 1 

Legatets navn er ”Kirsten Wiedemanns Mindelegat for unge gartnere og gartnerelever”. 

Legatets hjemstedskommune er Københavns Kommune. 

Legatet er oprettet den 28. januar 1958 af fabriksejer Knud Wiedemann og hustru Rigmor 
Wiedemann, boende Pile Allé 7, 2000 København F. 

§ 2 

Legatets kapital består pr. 31. marts 1973 af en obligationsbeholdning, nominelt kr. 
464.500,00, et indestående i Bikubens hovedsæde, kr. 28.462,76, og et yderligere beløb, kr. 
4.000,00, i alt kr. 496.962,76. 

Legatets kapital båndlægges i Danske Forvaltning. 

Kapitalen skal kunne anbringes i obligationer og aktier, der noteres på Københavns Fondsbørs. 

Legatets midler vil så vidt muligt være at notere på legatets navn. 

Legatets kapital skal ingensinde kunne angribes. 

§ 3 

Legatets formål er dels at yde unge gartnere og gartnerelever hjælp til uddannelse og til 
studierejser i udlandet, dels at yde tilskud til fællesrejser for de havebrugsstuderende på 
Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet/LIFE, når sådanne studierejser sker 
under ledelse af universitetets lærere. 

Legatet uddeles årligt i portioner på minimum kr. 1.000,00. 

Bestyrelsen beslutter størrelsen af eventuel henlæggelse af årets overskud til konsolidering af 
formuen. 

I det omfang årets overskud ikke anvendes i overensstemmelse med vedtægterne eller til 
konsolidering af formuen, kan bestyrelsen beslutte, at overskuddet overføres til uddeling i 
efterfølgende år. 

§ 4 

Legatet uddeles på Kirsten Wiedemanns fødselsdag den 12. juni. 

”Legatet bestyres af en formand og næstformand for Dansk Erhvervsgartnerforenings 
bestyrelse sammen med konsulinde Birte Laderriére og havearkitekt Eigil Kiær. 

Fru Birte Laderriéres medlemskab af bestyrelsen er personligt og bortfalder med hendes 
udtræden eller død. 

Når havearkitekt Eigil Kiærs mandat bliver ledigt, indtræder dels den ledende professor ved 
Den Kgl. Veterinær- og Landbohøjskoles havebrugsafdeling, subsidiært en anden af højskolen 
udpeget lærer, i bestyrelsen, dels en repræsentant fra en af gartnerskolerne”. 

I praksis består bestyrelsen af 1-2 repræsentanter for Dansk Gartneris bestyrelse, en 
repræsentant, udpeget af Københavns Universitets Biovidenskabelige Fakultet/LIFE, og en 
repræsentant, udpeget af en af gartnerskolerne. 

§ 6 

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. 

Legatbestyrelsen fører nøjagtigt regnskab over legatets indtægter og udgifter. 

Regnskabet revideres af en statsautoriseret eller registreret revisor. 

§ 7 

Vedtægtsændringer, herunder legatets opløsning, kan ikke foretages uden Fondsregistrets og 
Justitsministeriets tilladelse. 


