
CVR-nummer 21920576

Adresse Søhusevej 76 
Magleby

Postnummer og by 4230 Skælskør

Startdato 01.05.1999

Virksomhedsform Erhvervsdrivende fond

Reklamebeskyttelse Nej

Status Normal

Socialøkonomisk virksomhed Ja

Telefon 58161010

Fax 58161010

Kommune Slagelse

Branchekode 879090 Andre former for institutionsophold

Bibrancher 852010 Folkeskoler o.lign.
452010 Autoreparationsværksteder mv.

Formål Fondens formål er at drive projekter der i deres virke søger at fremme
mellemmenneskelig forståelse, fremme teoretisk og praktisk uddannelse samt
leveforhold for socialt udsatte børn, unge og voksne. Fonden kan iværksætte
initiativer af enhver art, som direkte eller indirekte fremmer fondens formål om
at optimere livsvilkårene for fondens målgruppe, herunder også udvikling af
samlivsformer kultur og kulturelle arrangementer og initiativer, der fremmer
forståelsen af og færdighederne til at kunne deltage som selvstændig borger i
et demokratisk samfund. Formålet søges blandt andet opnået gennem
etablering af undervisning/uddannelse under forskellige former som for

Udvidede virksomhedsoplysninger

Dato: 17.09.2015

DEN ERHVERVSDRIVENDE FOND MAGLEBY SKOLECENTER

   

Langelinie Allé 17, 2100 København Ø
Oplysningerne i dette dokument stammer fra det Centrale Virksomhedsregister (CVR). Data må ikke bruges på en måde, så det kan fremstå som om, at Erhvervsstyrelsen godkender, støtter, anbefaler
eller markedsfører brugeren, brugerens produkter eller tjenester. Erhvervsstyrelsen har intet ansvar for hverken indhold, oprindelse, fejl og mangler eller nogen form for skade, der måtte følge af brug af

data.

Side 1



eksempel enkeltfagskurser, STU, kurser gennem værkstedsaktiviteter og
prodution indenfor landbrug, gartneri, fremstilling, transport, søfart, service,
miljø, catering og lignende. Fonden kan med henblik på opfyldelsen af
formålet erhverve fast ejendom. Fondens formål er velgørende/almennyttigt.

Momsregistreret Slå op på skat.dk

Regnskabsår Fra 01.01 til 31.12

Seneste vedtægtsdato 01.07.2011

Registreret Kapital 300.000,00 DKK

Første regnskabsperiode 01.01.2011 - 31.12.2011

Tegningsregel Fonden tegnes af bestyrelsesformanden og direktøren i forening eller af
næstformanden, direktøren og et bestyrelsesmedlem i forening, eller af den
samlede bestyrelse.

Direktører Ingolf Ingemann Damm 
Søhusevej 75 
Magleby
4230 Skælskør 

Bestyrelsesmedlemmer (Formand) 
Inger Høy Hovde 
Sanatorievej 15
5600 Faaborg 

(Næstformand) 
Britt Klerens 
Boserupvej 100
4000 Roskilde 

Hanne Dorrit Vesterborg 
Provst Hjortsvej 48
5800 Nyborg 

Gunnar Dimon Olsen 
Lindersvoldvej 6 
Lindersvold
4640 Faxe 

Ingolf Ingemann Damm 
Søhusevej 75 
Magleby
4230 Skælskør 

Revisor BACH Statsautoriseret Revision I/S 
Hovedvejen 94, 1. sal.
2600 Glostrup 

Ledelse, revisor, ejerforhold og tegningsregel
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