
Vedteegter for 

Vibeke og Victor Blochs legat 

§ 1 
Legatets navn er "Vibeke og Victor Blochs Legat". Hjemstedskommunen 

er Odense. 


§2 

Legatet er oprettet i 1999 i henhold til bestemmelserne i Vibeke og Victor 

Blochs testamente. Kapitalen udg0res af boets formue, som pa stiftelses

tidspunktet bel0ber sig til kr. 1.232.781,85. Legatets midler er pa stif

telsestidspunktet anbragt som det fremgar af vedlagte abningsstatus. 


§ 3 
Legatets formal er at yde 0konomisk st0tte til videnskabelig, lingvistisk 
uddannelse af en vcerende eller vordende talelcerer/logopeed ved et af 
I andets un iversiteter. 

Stk. 2. Legatet kan tildeles 
a) studenter, der efter lingvistisk eksamen 0nsker at bl ive taleleerer/logo,

peed; 
b) taleleerere/logopeeder, der 0nsker at gennemf0re en lingvistisk uni

versitetsuddannelse; 
c) 	 personer, der0nsker at foretage etvideregaende studium med henblik 

pa disputats eller andet selvstcendigt, videnskabel igt arbejde inden for 
omraderne lingvistik og logopcedi. 

Stk. 3. De ncermere bestemmelser om og kriterier for tildeling fremgar af 
testamentets pkt. 7, som i afskrift er optaget som appendix til ncervcerende 
vedteegter. 

§4 
Uddeling finder sted en gang arligt i forbindelse med Audiologopeedisk 

Forenings generalforsaml ing i martsl april. 


Stk. 2. Uddeling sker af de tilskrevne renter. Dog kan der i scerlige til 

feelde tages op af kapitalen. 


Stk. 3. Ans0gn inger indkaldes i oktober/november ved opslag i Audiolo

gopeedisk Forenings tidsskrift(er) og i de relevante universitetsaviser. 


Stk. 4. Safremt der ikke indkommer ans0gninger, eller der ikke findes 

kvalificerede modtagere, henstar arets legatportion til senere uddeling. 


Stk. 5. Bestyrelsen er berettiget til at henlcegge indtil 25% af arets 

overskud til konsolidering af formuen. 




§ 5 
Legatmidlerne anbringes til h0jSt mulig forrentning i bank eller pengeinsti

tut eller ved k0b af b0rsnoterede obligationer. 


Stk. 2. Regnskabsf0relse varetages af den af legatbestyrelsen udpegede, 

som ogsa foranlediger arlig revision ved statsautoriseret revisor. 


Stk.3. Legatbestyrelsen udarbejderhvertaretarsregnskab. Regnskabsaret 

er kalenderaret, idet dog det f0rste regnskabsar gar fra legatets stiftelse til 

f0rstf01gende arsskifte. 


§ 6 

Legatet bestyres og administreres af den til enhver tid lovligt valgte besty

relse for Audiologop<Edisk Forening, som kan v<Elge at neds<Ette en s<Erlig 

legatbestyrelse. 

Pa stiftelsestidspunktet udg0res bestyrelsen af: 


Bent E. Kj<Er 
Sidse Borre 
Inger Bruun 
Anny Gosvig 
Elisabeth Willadsen 

Stk.2. Legatbestyrelsen fasts<Etter selv sin forretningsorden. 

Stk. 3. Udgifterne til legatets administration afholdes af legatet. 

§ 7 
Safremt kapitalen som f01ge af inflation, eller fordi man har taget op, er 
svundet sa meget ind, at formalet med respekt for testamentets n<Ermere 
bestemmelser ikke kan opfyldes, overf0res bel0bet til Audiologop<Edisk 
Forenings jubil<Eumsfond. 

Stk. 2. Safremt en sadan fond eller tilsvarende ikke eksisterer, skal legat
bestyrelsen sikre, at bel0bet anvendes i overensstemmelse med intentio
nerne i de testamentariske bestemmelser. 

§ 8 
Legatet kan efter aftale mellem de to legatbestyrelser eller efter myndig
hedsbestemmelse sammenl<Egges med "Lingvistisk-logop<Edisk Studiele
gat", oprettet af Vibeke Bloch d. 5. marts 1983 for midler hidmrende fra 
f<Ellesformuen, jf. testamentets pkt. 1. 

§ 9 
SafremtAudiologop<Edisk Forening opl0ses, udpeger foreningens bestyrel
se en legatbestyrelse bestaende af repr<Esentanter for et eller flere 
universiteter og et eller Here taleinstitutter resp. logop<Ediske undervis
nings-/behandlingsinstitutioner. 



§ 10 

Bestyrelsen kan ved en enstemmig beslutning foretage <endringer i 

denne vedt<egt. 

Endvidere g<elder reglerne i Fondslovens § 32. 


Odense, den 12. december 1999. 


~bo~ h-l,t-v' J~~ 
Sidse Borre Ing r Bruun 

{hatdlv ft/~ 
Elisabeth Willadsen 

L 



Appendix 
til vedtc:egter for Vibeke og Victor Blochs Legat 

Afskrift af udskrift af testaments-bogen for Retten i Arhus: Uigenkalde
ligt gensidigt testamente, oprettet i Arhus d. 16. dec. 1977 af Victor 
Valdemar Landau Bloch og Vibeke Bloch f. Langvad. 

"7. Hvad der efter opfyldelsen af ovenstaende bestemmelser, og efter 
udredelse af 10S gc:eld, opfyldelse af lovligt indgaede aftaler og erlc:eggelse af 
boudgifter etc., er i behold af vor efterladte formue, provenu ved salg af hus 
og bil, og arlige indkomster fra bogforlag skal efter begges d0d tilfalde et 
legat: 

Vibeke og Victor Blochs legat. 

A. Legatets hovedformal er videnskabelig, lingvistisk uddannelse af en 
nuvc:erende eller vordende talelc:erer ved et af landets un iversiteter, dvs. efter 
nugc:eldende former til cand.phil. i et fremmed sprog, evt. cand.mag. med 
frernmedsprog til hovedfag, eller til mag.art. i sammenlignende sprogviden
skab, i alle tilfc:elde med lingvistisk speciale. 

Legatet kan tildeles f01gende kategorier: 
a. 	 Studenter, der efter deres lingvistiske eksamen 0nsker at blive tale

Ic:erer. 
b. 	 Talelc:erere, der 0nsker at gennemf0re en lingvistisk universitetsud

dannelse. 
c. 	 Personer der 0nsker at foretage et videregaende studium med hen

blik pa disputats eller andet selvstc:endigt, videnskabeligt arbejde. 

Reglerne for de 3 kategorier er som f0lger: 

a. Hvor det drejer sig om en student, sigter man mod at give ham en 
levefod lidt over sc:edvanligt studenterniveau - har han ungdommens uddan
nelsesfond eller andre legater skal der naturligvis kun suppleres op. 

Stipendiet oppebc:eres i den tid der sc:edvanligvis er beregnet til pagc:el
dende studium, evt. plus et ekstra M. Hvis stipendiaten 0nsker at studere ved 
et udenlandsk universitet, kan bevilges et ekstra ar. Det kan beholdes til 
efterf01gende talelc:ereruddannelse ved et un iversitet eller Danmarks Ic:erer
h0jskole, dog under forudsc:etning af at stipendiaten ikke beklc:eder en Ic:erer
stilling og modtager 10n herfor. 

Stipendiaten ma ikke have erhvervsarbejde i semestrene! 
Hvis eksamen ikke opnas - dette gc:elder ogsa forpmve og eventuelle 

andre mellemeksaminer - bestemmer legatbestyrelsen om stipendiet skal 
heIt eller delvis tilbagebetales, evt. med renter, eller om det skal eftergives. 
Med sa gode studiebetingelser skal der kun hvor sc:erlige grunde taler herfor, 
dispenseres fra tilbagebetaling med fuld rente. 

Hvis en cand.phil. (cand.mag., mag.art.) efter endt universitetsuddan



nelse fortryder sit valg og 0nsker at skifte til andet erhverv, betales pengene 
underalle omstcendigheder tilbage med fuld rente. Efter 5 ars funktion som 
talelcerer bortfalder alle krav. 

b. Hvis en allerede etableret talelcerer 0nsker at tage lingvistisk universi
tetsuddannelse, sigter man mod at bevare hans tidligere levestandard. Hvis 
dette ikke kan lade sig g0re for de forhandenvcerende midler, ma man til
lade et vist mal af fagligt erhvervsarbejde. Det skal begrcenses sa meget som 
muligt, og den tid man bevilger til studiet, ma afpasses efter hvor gode 
studiebetingelser der bydes ham. 

En sadan stipendiat skal ikke betale noget tilbage, hvis han ikke gen
nemf0rer studiet, idet det forudscettes at den viden han har tilegnet sig alli
gevel vii komme faget tilgode. Hvis han ikke klarer mellemeksaminer pa 
rimelig tid, inddrages legatet. 

c. Hvis nogen skulle 0nske at skrive lingvistiskllogopcedisk disputats, 
eller udf0re videregaende fagligt videnskabeligt arbejde, kan han/hun 
komme i betragtning pa lige fod med de tidligere ncevnte kategorier. Det vii 
formodentlig dreje sig om folk med et h0jere 10nniveau end de tidligere 
omtalte; der kan derfor nceppe gives fuld dcekning for leveomkostninger pa 
samme niveau, men om forn0dent dcekning for evt. nedgang i 10n, fx. ved 
opgivelse af ekstraarbejde. Endvidere gives tilskud, evt. fuld dcekning for 
udgifter i forbindelse med forskningsarbejdet, specielt trykning og udgivelse 
af disputats. 

Da kandidaten ikke n0dvendigvis er talelcerer, pahviler der ham efter 
endt arbejde ikke andre forpligtelser end et foredrag i Audiologopcedisk 
forening og/eller en artikel i medlemsbladet. 

Hvis disputatsen ikke gennemf0res, forlanger man ikke pengene tilbage 
og st0tter evt. udgivelsen af forel0bige resultater. 

Hvis der et ar ikke findes nogen stipendiat der opfylder ovenstaende 
betingelser, kan pengene bruges til rejsestipendier med det formal at studere 
logopcedi, fortrinsvis sproglige lidelser og stammen, i udlandet. Disse 
rejselegater kan tildeles dels talelcerere, dels medlemmer af den danske og 
den svenske P-klub, som er foreninger af stammere. Efter hjemkomsten 
aflcegges beretning til Audiologopcedisk forening i form af et foredrag ved 
det arlige m0de og/eller en artikel i medlemsbladet. 

I undtagelsestilfcelde kan pengene bruges til at invitere en udenlandsk 
foredragsholder til Audiologopcedisk forenings arsm0de. 

B. Legatet bestyres og administreres af Audiologopcedisk Forenings 
bestyrelse, evt. gennem en scerligt nedsat legatbestyrelse. 

Man skal sa vidt muligt f01ge ovenstaende retningslinjer, men kan 
efterhanden som tiderne cendres handle ret selvstcendigt. Det er saledes 
tilladt at tage op af kapitalen, hvis man deNed bedre kan opfylde yore 
formal. 

Nar kapitalen som f01ge af inflation, eller hvis man har taget op, er 

-




-------

svundet sa meget ind at man ikke kan opfylde ovenstaende betingelser, 
overf0res resten af pengene til foreningens jubilc:eumsfond. 

Legatbestyrelsen fastsc:etter selv sin forretningsorden. Udgifterne til 
legatets administration afholdes af legatet, herunder udgifter til oprettelsen af 
legatet. 

Safremt Audiologopc:edisk Forening opl0ses, udpeger bestyrelsen en 
legatbestyrelse med reprc:esentanter fra et eller flere un iversiteter og et eller 
flere taleinstitutter. 

Eksekutor er formanden for Audiologopc:edisk forening." 

Afskriftens rigtighed bekrc:eftes, 

Den 

;6.1 tl&Den --L-__--=-___ 




