
Afskrift af Fundats  
 
Underskrevne Enkefru Emilie Hauge af (Braaskov) har fra sin afdøde mands Lærer af 
Bækkeskov .. af Hauges og egne vegne til Erindring om vor afdøde søn Niels Waaben 
Hauge skænket en kapital der udgør 6.000 kr. Jeg gentager seks tusinde kroner 
kasseobligationer af Jydsk Landkreditforenings 7ende serie 4½% med rentekuponer fra og 
med 11.6.1933 til medanførte Legat for hvilket herved oprettes følgende. 
 
Fundats 
 
1. 
Legatet skal have navnet Præmiereløjtnant Niels Waaben Hauges Legat. 
 
2. 
Legatets kapital der som nævnt udgør 6.000 kr. af Jydsk Landkreditforenings 
kasseobligationer 7ende serie 4½% med udbyttekuponer fra og med 11. juni 1933 
overgives til nedennævnte legatbestyrelse. I tilfælde af udtrækning af Obligationer 
indkøbes obligationer af lignende art idet kapitalen stedse skal være anbragt i Jyske 
Landkreditforenings kasseobligationer, idet dog bestyrelsen er frit stillet med hensyn til 
serie og rentesatsen. Kasseobligationerne skal være noterede foran legatets navn. 
 
3. 
Legatet bestyres af en Bestyrelse …….. 3 medlemmer. Gårdejer Georg Clausen, Stouby 
skal være Bestyrelsesformand. Han udnævner ved en tilførsel til legatprotokollen selv sine 
efterværende og dennes atter sin. Udtræder han af Bestyrelsen eller afgår han ved døden 
uden at han har gjort dette udnævnes hans efterfølger at sognerådet i Stouby og for 
dennes efterfølger gælder de samme regler som foran angivet med hensyn til 
udnævnelsen af efterfølgere. Det andet medlem af bestyrelsen skal være sognepræsten i 
Stouby. Det tredje medlem udnævnes af sognerådet i Stouby blandt dettes egne 
medlemmer eller udenfor efter sognerådets bestemmelse. Vægrer Sognepræsten sig mod 
at varetage hvervet udnævnes hans stedfortræder af sognerådet. Dersom den af 
Sognerådet udnævnte stedfortræder fungerer fra den pågældende valgperiode og nyt valg 
sker derfor hver gang et nyt sogneråd træder sammen.  
 
4. 
Legatbestyrelsen uddeler renter af kapitalen og eventuel kursgevinst ved obligationernes 
udtrækning, hvorimod selve legatkapitalen ikke må angribes. Legatet uddeles til værdige 
trængende i Stouby Sogn og sådanne kan Ingen til tildeles ikke alene til underhold, men 
tillige til oplæring og uddannelse af unge mennesker. Bestyrelsen skal være frit stillet i til 
efter værdighed og trang at bestemme frit portionernes størrelse. Bestyrelsen er ved 
uddelingen kun bunden af sognegrænsen. 
 
5. 
Legatbestyrelsen fører dels en forhandlingsprotokol hvori denne min Fundats indføres 
tillige med hvad der præciseres med hensyn til legatets bestyrelse, dels en regnskabsbog 
indeholdende legatets indtægter og udgifter 
 
6.  



Legatbestyrelsen aflægger inden hvert års 1ste Juni regnskab over legatets indtægter og 
udgifter i det forløbne år, idet regnskabsåret skal være ¼-31/3. Regnskabet revideres af 
sognerådet i Stouby. Bestyrelsen er berettiget men ikke forpligtet til at søge K………….. 
fra nærværende Fundats. Undertegnede sogne…….. erklærer sig villig til at påtage sig 
den nærværende Fundats tillagte funktioner. Underskrevne gårdejer Georg Clausen 
erklærer mig villig til at …… den mig ved nærværende Fundats tillagte funktioner. 
 
……………. d. 5. Maj 1933 
 
Emilie Hauge 
 
Til Vitterlighed: 
 
Egon Hansen …. Riisbjerg 
…………. 5a Bogholder 
………….. Horsens 


