Fundats for Det kgl. opfostringshus og den Thorupske stiftelse
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§1.
Det kgl. opfostringshus er oprettet at Frederik V ved fundats og anordning af 29. juni 1753. Ved kgl.
reskript af 4. april 1781 bestemtes det, at opfostringshuset skulle bestyres af Københavns magistrat.
I 1799 kom opfostringshuset direkte under fattigvæsenets direktion, og dette forhold vedvarede
indtil opfostringshuset ifølge vedtægt af 3o. december 1857 blev underlagt 'Københavns magistrats
1.afdeling.
I september 1918 vedtog magistraten fremtidig at anvende renterne af det af Kancelliråd Ole
Thorup 1878 stiftede legat, der er underlagt magistratens bestyrelse, til. bedste for opfostringshuset,
og ifølge bekendtgørelse af 27. september 1918 fik stiftelsen derefter navneforandring til Det kgl.
opfostringshus og den Thorupske stiftelse.
Siden 1920 har Københavns kommune ydet årlige tilskud til opfostringshuset.
Opfostringshuset er bestemt til, at være et hjem for trængende velbegavede og flittige drenge.
§2.
Det kgl. Opfostringshus og den Thorupske stiftelse er en selvejende institution under bestyrelse af
Københavns magistrats 1. afdeling og har sit hjemsted i den til institutionen tilhørende ejendom
”Hellebækgård”.
§3.
Opfostringshuset er i henhold til lovgivningen om børnSmag og Behage- og ungdomsforsorgen, for
tiden § 83, stk. 1, nr. 6 i lov nr. 193 af 4. juni 1964 om børne- og ungdomsforsorg, anerkendt som
børnehjem for drenge fra l1 års alderen og modtager statstilskud efter de for anerkendte børne- og
ungdomshjem gældende regler.
Forældremyndigheden over eleverne overdrages til magistraten, og den udøves af forstanderen.
Efter endt skolegang er stiftelsen forældrene behjælpelige med at finde gode lærepladser eller anden
form for videre uddannelse for de udgåede elever
§4.
Stiftelsen har egen skole, og der gives undervisning med realeksamen som mål.
Foruden de i hjemmet optagne drenge kan endvidere i begrænset omfang skolesøgende børn fra
omegnen modtages til undervisning i skolen.
§5
Direktoratet for børne- og ungdomsforsorgen udøver i henhold til lovgivningen om børne- og
ungdomsforsorgen for tiden
§5 i lov nr 193 af 4.juni 1964 om børne- og ungdomsforsorg,

overtilsynet med hjemmet.
Skolens undervisning er undergivet det tilsyn, som følger af dens egenskab af eksamensskole.

§6.
Opfostringshusets daglige drift forestås af en af Københavns Magistrats 1. afdeling udnævnt
forstander, der skal have bolig i opfostringshuset.
Ansættelsen sker under forbehold af anerkendelse af ministeriet for familiens anliggender jfr. § 3.
Dispositioner, der går ud over den daglige drift, træffes alene af magistratens 1. afdeling, dog kan
magistratens 1. afdeling ikke uden samtykke af ministeriet for familiens anliggender afhænde eller
pantsætte institutionens faste ejendom eller dele af denne

§7
Opfostringshusets formue, der dels består af ejendommene Hellebækgård matr.nr. 2 ep af .
Hellebækgård. Hellebæk sogn, og strandvillaen Hellebæk, matr.nr. 2 z af Hellebækgård, Hellebæk
sogn, dels af obligationer samt indestående på bank og girokonto udgør ifølge status Pr. 31. marts
1959 1.445.316 kr.

Kapitalen bestyres af magistratens I. afdeling ved dennes legatkontor i forbindelse med de under
afdelingen henlagte legater og stiftelser, og regnskabet revideres dels af en af magistratens 1.
afdeling antagen intern revisor, og dels af Københavns kommunes direktorat for stadens revision,
med hvis påtegning regnskabet af magistraten fremsendes til direktoratet for børne- og
ungdomsforsorgen.
Kapitalen skal stedse være anbragt efter reglerne for anbringelse af umyndiges midler.
Kapitalen kan kun angribes i særlige tilfælde og kun med samtykke af ministeriet for familiens
anliggender.
Aktiverne skal noteres på stiftelsens navn og forsynes med magistratens prohibitivpåtegning.

§8
Såfremt opfostringshuset måtte ophøre med at eksistere, vil institutionens formue fremtidig være at
bestyre af Københavns magistrat, og renterne af formuen efter de af magistraten besluttede og af
ministeriet for familiens anliggender godkendte regler være at anvende til hjælp til uddannelse af
trængende velbegavede og flittige drenge.
Renterne af Ole Thorups Iegat vil i så fald være at anvende efter de derom i testamente af 17.
november 1875 indeholdte regler.

§9
Denne fundats træder i stedet for ovennævnte af Frederik V under 29. Juni 1753 udstedte fundats,
og der vil være at søge udvirket stadfæstelse af nærværende fundats.
Senere ændringer eller tilføjelser til fundatsen kan besluttes af Københavns magistrat, således at der
for disse søges udvirket allerhøjeste stadfæstelse.
Københavns magistrat, den 19. december 1966
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Tillæg til Fundats af 19/12 1966 for Det kgl., opfostringshus og Den Thorupske Stiftelse.
§3 i fornævnte fundats er ifølge derom af socialministeriet meddelte godkendelse ændret således at
bestemmelsen får følgende ordlyd:
Opfostringshuset er i henhold til lovgivningen om børne- og ungdomsforsorgen, for tiden §83, stk.
1, nr. 6 i lov nr. 193 af 4.juni 1964 om børne- og ungdomsforsorg, anerkendt som børnehjem for
drenge fra 11 års alderen og modtager statstilskud efter de for anerkendte børne- og ungdomshjem
gældende regler.
Efter endt skolegang er stiftelsen forældrene behjælpelig med at finde gode lærepladser eller anden
form for videre uddannelse for de udgåede elever.
For denne ændring af fundatsen vil være at søge udvirket allerhøjeste stadfæstelse.
Københavns magistrats 1. afdeling, den 3/8 1971
Signaturstempel: Børge Schmidt
Signaturstempel: P.A.Tvede
Ovenstående fire sider er afskrift af telefax modtaget fra ”Skoledir Ledelsen” den 9. oktober 2001

