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Statutter 
 

§ 1 Olaf Bille født 01.04.1893 har ved testament bestemt at 50 % av salgssummen for hans 

boligeiendom Kløverveien 2, Oslo 8, skal tilfalle et legat for blomsterhagens utvikling. 

 

§ 2 Legatets formål er prinsipielt å øke interessen for hageblomster, for eksempel ved 

tildeling til enkeltmennesker eller institusjoner. 

 

§ 3 Legatets midler skal forvaltes og fordeles av Det norske hageselskaps valgte landsstyre. 

Det forutsettes at legatmidlene plasseres slik at de gir høyest mulig avkastning med 

tilfredsstillende sikkerhet. 

 

§ 4 Legatmidlenes grunnkapital og avkastning:  

a) Fondets grunnkapital må ikke røres. Styret kan bestemme om deler av avkastingen 

skal brukes til å øke den oppnådde grunnkapital. 

b) Den årlige avkastningen brukes til stipend eller andre utdelinger som øker 

interessen for hageblomster og fremmer forståelse for blomsterhagens muligheter 

og bedrer dens vilkår. 

 

§ 5 Eventuelle utgifter i forbindelse med forvaltningen og fordeling belastes den årlige 

avkastning før fordeling som under forrige paragraf bestemt. Det skal føres årlige 

regnskap i forbindelse med forvaltningen av legatet. Regnskapet skal revideres av 

Hageselskapets faste revisor. 

 

§ 6 Dersom Det norske hageselskap blir gjenstand for organisasjonsmessige forandringer – 

herunder sammenslåing med andre organisasjoner – skal styret i den aktuelle 

organisasjon til enhver tid ha ansvaret for forvaltningen. Dersom Det norske 

hageselskap skulle oppløses, skal legatet overføres til Oslo kommune for anvendelse til 

formål som dekkes av legatets idé. Dersom det av organisasjonen finnes hensiktsmessig, 

kan det velges særskilt legatstyre bestående av minst 3 medlemmer. Et slikt styre skal 

velges av årsmøtet/generalforsamlingen eller lignende. 

 

§ 7 Fondets grunnkapital er på kr 1 000 000.  

I dette legatet inngår også følgende legat og fond:  

Direktør K.K. Hejes og hustru Bertha Hejes legat, med formål spesielle undersøkelser 

på hagebrukets område. 

Forsøksleder Per Stedjes minnefond, med formål å fremme norsk fruktdyrking. 

 

 

Signert Olaf Bille 

Oslo, 23.08.1984 og 11.05.1988 

 

Endret av styret i Olaf Billes legat 

Oslo, 25.10.1991, 04.12.2015, 17.08.2016 og 09.05.2022 


