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PRÆAMBEL 
FOR 

STATION FONDEN ERF 
 

INITIATIVET 
Vi drømmer om, at studerende skal spille en afgørende rolle i formuleringen af intelligente og 
innovative løsninger, der adresserer verdens komplekse udfordringer. 
 
Vi drømmer om at omsætte vores faglighed i praksis, og at afprøve viden mens den udvikles. 

Vi drømmer om at skabe rammerne, der gør os og vores medstuderende i stand til at udvikle os, 
udvikle verden og gøre samfundet bedre i morgen end det var i går. 
 

REALISERINGEN 
På det grundlag formulerede vi tilbage i januar 2013 visionen om et visionært, væsentligt og 
engagerende studenter- og innovationshus. 
 
Rammen skulle være Hack Kampmanns dengang 93 år gamle politistation i hjertet af 
Frederiksberg. Udefra vidnede bygningen om vores oldeforældres stolte håndværkstraditioner, 
men indvendigt ønskede vi, at den blev et bevis på nutidens stolte danske ressource: 
handlekraftige, kreative, internationalt bevidste og selvstændige studerende, der forholder sig 
aktivt og konstruktivt til den virkelighed, som vi lever i. 
 

FREMAD 
Vi ønsker med denne præambel at sikre at Station også fremover vil: 

• blive drevet af de studerende. Det er vores drøm, at studerende fortsat skal træffe de 
afgørende beslutninger, ligesom Station skal være den legeplads hvor studerende kan få 
uvurderlige erfaringer med ledelse, udvikling og organisering. 

• vedblive at være en relevant platform for nytænkning og studenter engagement. Det er 
vores drøm, at Station fortsat bliver et sted hvor studerende kan engagere sig i de til 
enhver tid mest presserende og relevante samfundsudfordringer.  

• dyrke diversiteten. Det er vores drøm, at Station fortsat rummer studerende på tværs af 
faglige discipliner, interesser, nationale baggrunde samt køn. 
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CENTRALE MILEPÆLE 
I januar 2013 fik vi ideen, formulerede visionen samt begyndte arbejdet med at søge midler til 
hvad der senere skulle blive Station. 
 
I 2014 fik vi det første fondstilsagn – 19,5 mio. kr. fra Villum Fonden – og Copenhagen Business 
School – Handelshøjskolen i København (CBS) købte politistationen. 
 
I 2015 opnåede vi fuld fondsfinansiering til ombygningen på 52,5 mio. kr., idet vi modtog 
yderligere fondstilsagn – 19,5 mio. kr. fra Nordea-fonden, 7 mio. kr. fra Knud Højgaards Fond, 5 
mio. kr. fra Augustinus Fonden, 1 mio. kr. fra Frederiksberg Fonden samt 0,5 mio. kr. fra 
Vejmands Fond. 
 
I 2016 grundlagde vi Foreningen for Student & Innovation House.  
 
I 2017 er organisationen vokset fra 5 grundlæggere til også at tælle 35 frivillige fra Det Kongelige 
Akademi - Arkitektur, Design, Konservering (KADK), Danmarks Tekniske Universitet (DTU), 
Københavns Erhvervsakademi (KEA), Copenhagen Business Academy (Cphbusiness) Københavns 
Universitet (KU), Aalborg Universitet København (AAU) og CBS. 
 
Samme år udsendtes byggeprogrammet for transformationen af den gamle Politistation på 
Frederiksberg i forbindelse med udbuddet af den arkitektoniske masterplan. Udbuddet blev 
vundet af Bertelsen og Scheving Arkitekter ApS, i samarbejde med GXN Copenhagen A/S, 
Arcgency og Jørgen Nielsen Rådgivende Ingeniører A/S. 
 
I årene 2018 – 2019 blev en byggeorganisation etableret mellem CBS og foreningen. Antallet af 
studerende og aktiviteterne i foreningen voksede markant i de år. 
 
I 2020 åbnede vi under Corona-restriktioner Station første gang efter transformationen. I 
efteråret 2021, efter mere end et år med Corona-restriktioner åbnede vi Station anden gang. 
 
Mere end 300 studerende fra 9 forskellige uddannelsesinstitutioner har på dette tidspunkt været 
med i processen om hvad den transformerede politistation skulle indeholde af rum, faciliteter og 

aktiviteter. 
 
 

Men først var vi 5.  
 

Station blev grundlagt af: 
 

Maria Flora Middelboe Andersen 
Anne Katrine Buch Vedstesen 

Andreas Kristian Gjede 
Anne Marie Engtoft Larsen 

Christian Kongsbak Refshauge 
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§ 1 NAVN, HJEMSTED OG STIFTER 
Stk. 1. Fondens navn er Station Fonden ERF. 

Stk. 2. Fondens hjemsted er Frederiksberg. 

Stk. 3. Fonden er stiftet af Foreningen for Student & Innovation House (CVR nr. 38 12 15 45) ved 
dennes medlemmer Christian Kongsbak Refshauge, Andreas Kristian Gjede, Anne Marie Engtoft 
Larsen, Anne Katrine Buch Vedstesen, Maria Flora Andersen og Jens Bonde Mikkelsen. 

Stk. 4. Fonden er stiftet som en almennyttig erhvervsdrivende fond. 

 

§ 2 FORMÅL 
Stk. 1. Fondens formål er at: 

a. skabe og drive studenterdrevne, visionære, bæredygtige og engagerende studenter- og 
innovationshus(e) og -aktiviteter, hvis brugere, gennem engagement, nysgerrighed, 
ansvarlighed og samarbejde skaber positiv forandring i samfundet. 

b. fremstille og sælge formålsfremmende produkter eller tjenesteydelser. 

Stk. 2. Fonden kan drive virksomhed gennem datterselskaber, hvis aktiviteter ligger inden for 
fondens formål. 

 

§ 3 GRUNDKAPITAL 
Stk. 1. Grundkapitalen udgør 300.000,00 kr., og er indbetalt med 300.000,00 kr. kontant og med 
0,00 kr. i andre værdier. 

Stk. 2. Fonden overtager alle andre værdier tilhørende Foreningen for Student & Innovation 
House (CVR nr. 38 12 15 45) i forbindelse med stiftelsen. 

 

§ 4 FORHOLDET TIL STIFTER 
Stk. 1. Der er ikke tillagt stifter særlige rettigheder eller fordele i forbindelse med stiftelsen. 

Stk. 2. Fondens midler kan ikke på noget tidspunkt gå tilbage til stifter. 

 

§ 5 BESTYRELSEN 
Stk. 1. Fonden ledes af en bestyrelse bestående af syv medlemmer, der udpeges således: 

Repræsentantskabet for Studerende udpeger to medlemmer. 

Repræsentantskabet for Partnere udpeger et medlem. 
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Foreningen for Student & Innovation House (CVR nr. 38 12 15 45) har mulighed for at udpege et 
medlem. 

Tre medlemmer udpeges ved selvsupplering af de resterende medlemmer af bestyrelsen, der 
ikke er på valg, i fællesskab. 

Såfremt Foreningen for Student & Innovation House ikke ønsker at udpege et medlem til 
bestyrelsen, udpeges et fjerde medlem ved selvsupplering. 

Stk. 2. Bestyrelsen skal forud for selvsupplering kortlægge dennes kompetencer således at 
bestyrelsen i fællesskab til enhver tid besidder relevante kompetencer inden for fondens formål 
og strategiske udfordringer. 

Stk. 3. Bestyrelsen skal til enhver tid bestå af et eller flere uafhængige medlemmer, så fonden 
har en i forhold til stifter selvstændig ledelse. 

Stk. 4. De fire medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget ved selvsupplering eller af Foreningen 
for Student & Innovation House, er udpeget for en periode af 4 år, således at der hvert år efter 
tur afgår et medlem. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 1 gang. Genudpegning 
foretages af de resterende medlemmer af bestyrelsen, der ikke er på valg, i fællesskab. 
Udpegningsperioden udløber umiddelbart efter årsregnskabsmødet. 

Stk. 5. De øvrige tre medlemmer af bestyrelsen er udpeget for en periode af 2 år, således at der 
hvert år skiftevis afgår et medlem udpeget af Repræsentantskabet for Studerende og to 
medlemmer udpeget af henholdsvis Repræsentantskabet for Studerende og Repræsentantskabet 
for Partnere. Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Udpegningsperioden udløber 
umiddelbart efter fællesmødet. 

Stk. 6. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der 
har udpeget det pågældende medlem, straks et nyt medlem for den resterende periode. 

Stk. 7. I umiddelbar forlængelse af årsregnskabsmødet afholder den nye bestyrelse et møde, 
hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for bestyrelsen. Ved stemmelighed 
afgøres valget ved lodtrækning. 

Stk. 8. Bestyrelsen kan desuden udpege en næstformand for bestyrelsen. 

Stk. 9. Formanden indkalder til bestyrelsesmøder. Bestyrelsen afholder møder efter behov. Et 
medlem af bestyrelsen, en direktør eller revisor kan forlange, at bestyrelsen indkaldes. 

Stk. 10. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af medlemmerne er til stede. 
Bestyrelsen træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er 
formandens stemme afgørende. 

Stk. 11. Bestyrelsen fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen underskrives af 
samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i bestyrelsens beslutning, har 
ret til at få sin mening indført i protokollen. 

Stk. 12. Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, som nærmere fastsætter udførelsen af 
bestyrelsens opgaver. 

 

§ 6 DIREKTIONEN 
Stk. 1. Bestyrelsen skal ansætte en direktion, der skal varetage den daglige ledelse af fonden. 
Direktionen skal følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen fastsætter. 
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Stk. 2. Direktionen skal til en hver tid tilstræbe en bred involvering af studerende fra forskellige 
videregående uddannelser i fonden. 

Stk. 3. Direktionen har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsesmøderne, men 
direktionen har ikke stemmeret på bestyrelsesmøderne. Bestyrelsen kan i konkrete tilfælde 
træffe anden bestemmelse om direktionens deltagelse i bestyrelsesmøder. 

 

§ 7 REPRÆSENTANTSKABER 
Stk. 1. Der er etableret to repræsentantskaber i tilknytning til fonden, hhv. Repræsentantskabet 
for Studerende og Repræsentantskabet for Partnere. 

Stk. 2. Repræsentantskabet for Studerende består af et ubegrænset antal medlemmer, der 
udpeges således: 

Studenterpolitiske organisationer ved videregående uddannelsesinstitutioner, der anerkender 
fondens formål og er uafhængig af partipolitiske interesser, har ret til at lade sig repræsentere af 
en person, der udpeges af organisationens bestyrelse. 

Hver studenter program tilhørende fonden har efter direktionens godkendelse ret til at lade sig 
repræsentere af to personer, der udpeges af programmets ledelse. 

Hver studenterorganisation tilknyttet fonden har efter direktionens godkendelse ret til at lade sig 
repræsentere af en person, der udpeges af organisationens bestyrelse. 

Individuelle studerende tilknyttet fonden har efter direktionens godkendelse ret til at lade sig 
repræsentere af fem personer, der udpeges af de individuelle studerende ved fællesmødet. For 
hver 500 individuelle studerende kan disse udpege yderligere en repræsentant. 

Stk. 3. Repræsentantskabet for Partnere består af et ubegrænset antal medlemmer, der udpeges 
således: 

Organisationer, myndigheder o. lign. med interesse eller tilknytning til fondens formål og 
aktiviteter har efter direktionens godkendelse ret til at lade sig repræsentere af et af direktionen 
bestemt antal personer. 

Personer med interesse eller tilknytning til fondens formål eller aktiviteter kan indstilles til 
repræsentantskabet af direktionen og optages heri efter godkendelse af de øvrige 
repræsentanter. 

Stk. 4. Medlemmer af Repræsentantskabet for Studerende er udpeget for en periode af 1 år. 
Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 4 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart 
efter fællesmødet. 

Stk. 5. Medlemmer af Repræsentantskabet for Partnere er udpeget for en periode af 2 år. 
Genudpegning kan finde sted, dog maksimalt 2 gange. Udpegningsperioden udløber umiddelbart 
efter fællesmødet. 

Stk. 6. I tilfælde af, at et medlem udtræder før udløbet af udpegningsperioden, udpeger den, der 
har udpeget det pågældende medlem, såfremt dette ønskes, et nyt medlem for den resterende 
periode. 

Stk. 7. Repræsentantskabets opgave er at rådgive bestyrelsen og direktionen og i samarbejde 
med disse at virke til fremme af fondens formål og virksomhed. Repræsentanterne skal 
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endvidere fungere som brobyggere og ambassadører for fonden med henblik på at styrke 
fondens samfundsmæssige legitimitet og opbakning. 

Stk. 8. I umiddelbar forlængelse af fællesmødet afholder de nye repræsentantskaber hver et 
møde, hvor medlemmerne af deres midte vælger en formand for hvert repræsentantskab. Ved 
stemmelighed afgøres valget ved lodtrækning. 

Stk. 9. Repræsentantskaberne kan desuden udpege en næstformand for hvert repræsentantskab. 

Stk. 10. Formændene indkalder til repræsentantskabsmøder. Repræsentantskaberne afholder 
møder efter behov. En tiendedel af medlemmerne af repræsentantskabet, bestyrelsen eller 
direktionen kan forlange, at repræsentantskabet indkaldes. 

Stk. 11. Repræsentantskaberne er beslutningsdygtige, når over halvdelen af medlemmerne er til 
stede. Repræsentantskaberne træffer beslutninger med simpelt stemmeflertal. I tilfælde af 
stemmelighed er formandens stemme afgørende. 

Stk. 12. Repræsentantskaberne fører en protokol over sine forhandlinger. Protokollen 
underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Et medlem, som ikke er enig i 
repræsentantskabets beslutning, har ret til at få sin mening indført i protokollen. 

Stk. 13. Fonden afholder et særligt repræsentantskabsmøde (fællesmøde), hvert år inden den 30. 
juni, hvor alle personer, organisationer, myndigheder o. lign. med interesse eller tilknytning til 
fondens formål og aktiviteter kan deltage. 

Stk. 14. Dagsorden for fællesmødet skal omfatte følgende: 

1. Valg af dirigent. 
2. Direktionens beretning om fondens virksomhed. 
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab. 
4. Udpegning af medlemmer til bestyrelsen. 
5. Valg og udpegning af medlemmer til repræsentantskabet. 
6. Eventuelt. 

 

§ 8 ÅRSREGNSKABSMØDE 
Stk. 1. Fonden afholder et særligt bestyrelsesmøde (årsregnskabsmøde), hvert år inden den 31. 
marts, hvor bestyrelsen godkender fondens årsrapport for det seneste regnskabsår. 

Stk. 2. Mødet afholdes i fondens hjemstedskommune eller et andet sted i Danmark efter 
bestyrelsens bestemmelse. 

Stk. 3. Dagsorden for årsregnskabsmødet skal omfatte følgende: 

1. Orientering om det seneste regnskabsår v/ formanden. 
2. Godkendelse af fondens årsrapport. 
3. Beslutning om anvendelse af overskud til konsolidering af fonden eller uddelinger i henhold 

til vedtægten, eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. 
4. Udpegning af nye medlemmer til bestyrelsen eller genudpegning samt orientering om nye 

udpegede medlemmer. 
5. Fastsættelse af eventuelt vederlag til bestyrelsen for det forgangne år. 
6. Valg af revisor. 
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§ 9 ANBRINGELSE AF AKTIVER 
Stk. 1. Det er bestyrelsens ansvar, at fondens aktiver til enhver tid er anbragt på forsvarlig og 
betryggende vis under hensyntagen til såvel sikkerhed som til mulighed for at kunne opnå et 
tilfredsstillende afkast. 

Stk. 2. Bestyrelsen kan beslutte, at fondens ejerandel, eller en del deraf, kan overdrages, 
herunder ombyttes som led i en fusion eller anden selskabsretlig omstrukturering, hvis det er 
bestyrelsens vurdering, at en sådan disposition er af væsentlig betydning for virksomhedens eller 
koncernens forsatte eksistens og/eller udvikling. En sådan disposition kræver samtykke fra 
fondsmyndigheden. 

 

§ 10 ANVENDELSE AF OVERSKUD M.V. 
Stk. 1. Fondens eventuelle årlige overskud opgjort i henhold til årsregnskabsloven med tillæg af 
frie reserver og efter fradrag af henlæggelser i henhold til årsregnskabsloven og efter rimelig 
konsolidering af fonden skal anvendes til: 

a. at yde økonomisk støtte til almennyttige og velgørende formål inden for fondens formål. 
b. at sikre videreførelsen af fondens dattervirksomheder. 

Stk. 2. Bestyrelsen er frit stillet i sit skøn over anvendelsen af de til uddeling værende disponible 
beløb, herunder med hensyn til om der et givent år skal ske uddeling af alle fondens frie reserver 
eller kun en del heraf. I sidstnævnte tilfælde overføres resterende disponible beløb til det 
efterfølgende regnskabsår. 

Stk. 3. Bestyrelsen skal føre en fortegnelse over de personer, organisationer m.v., der modtager 
uddelinger fra fonden (legatarfortegnelse). 

 

§ 11 VEDERLAG TIL BESTYRELSEN 
Stk. 1. Et medlem af bestyrelsen kan modtage et årligt vederlag, der ikke må overstige, hvad der 
anses for sædvanligt efter hvervets art og arbejdets omfang, og hvad der må anses for forsvarligt 
i forhold til fondens og koncernens økonomiske stilling. Det årlige vederlag fastsættes af 
bestyrelsen på årsregnskabsmødet. 

 

§ 12 REGNSKABSÅR 
Stk. 1. Fondens regnskabsår er kalenderåret. 

Stk. 2. Fondens første regnskabsår løber fra den 1. januar 2022 (stiftelsen) og til den 31. 
december 2022 (udgangen af regnskabsåret). 
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§ 13 ÅRSRAPPORT OG REVISION AF 
ÅRSREGNSKABET 
Stk. 1. Fonden skal udarbejde årsrapport, som aflægges i overensstemmelse med 
årsregnskabslovens bestemmelser. 

Stk. 2. Årsrapporten skal give et retvisende billede af fonden, herunder fondens aktiver og 
passiver, den finansielle stilling, samt resultat. 

Stk. 3. Årsrapporten udarbejdes og underskrives af bestyrelsen og direktionen. 

Stk. 4. Fondens årsregnskab skal revideres af en godkendt (statsautoriseret eller registreret) 
revisor. Revisor vælges af bestyrelsen for et år ad gangen på årsregnskabsmødet. Genvalg kan 
finde sted. 

 

§ 14 TEGNINGSREGEL 
Stk. 1. Fonden tegnes af formanden for bestyrelsen, af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening, af 
den samlede bestyrelse eller af en direktør i forening med et bestyrelsesmedlem. 

 

§ 15 ÆNDRING AF VEDTÆGTEN 
Stk. 1. Ændring af vedtægten kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af bestyrelsen 
stemmer for. 

Stk. 2. En vedtægtsændring (bortset fra kapitalforhøjelse) kræver tilladelse fra 
fondsmyndigheden og eventuelt samtykke fra Civilstyrelsen. 

 

§ 16 OPLØSNING AF FONDEN 
Stk. 1. Beslutning om opløsning af fonden kræver, at mindst 3/4 af samtlige medlemmer af 
bestyrelsen stemmer for. Ved beslutning om opløsning skal bestyrelsen til fondsmyndigheden 
indstille en likvidator til at forestå likvidationen af fonden. 

Stk. 2. En opløsning af fonden kræver fondsmyndighedens tilladelse og samtykke fra 
Civilstyrelsen. 

Stk. 3. I tilfælde af opløsning skal fondens midler anvendes i overensstemmelse med 
bestemmelsen om anvendelse af overskud. Hvis dette ikke er muligt, skal midlerne anvendes til 
festlige begivenheder, der kommer dem, der har været engageret i fonden, til glæde. 

Stk. 4. Ingen del af fondens formue kan nogensinde gå tilbage til stifteren. 

Stk. 5. Anvendelsen af likvidationsprovenuet skal godkendes af fondsmyndigheden. 
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Som bestyrelse for Station Fonden ERF: 

 

 

_____________________________________ 

Christian Kongsbak Refshauge 

 

 

_____________________________________ 

Anne Katrine Buch Vedstesen 

 

 

_____________________________________ 

Emil Bender Lassen 

 

 

_____________________________________ 

Nadia Schouw 

 

_____________________________________ 

Steffen Thybo Drostgaard 

 

 

_____________________________________ 

Bjarke Bach Nielsen 

 

 

_____________________________________ 

Kai Zhang 
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