Regler for direktør Louis Hartmann og hustru Emilie Hartmann's

M IN D E PR I S

§ 1.
1.

Bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond besluttede på bestyrelsesmødet den
21. januar 1985 at indstifte en pris under navnet "Direktør Louis Hartmann og
hustru Emilie Hartmann's Mindepris", og har på bestyrelsesmøder den 26.
september 2001, 2. december 2002, 16. september 2008, 4. juni 2014 og 16.
december 2016 besluttet at ændre reglerne for tildelingen af prisen.
Bestyrelsens motivering for indstiftelse af nærværende pris, der kort skal
betegnes "Hartmann-Prisen", er, at bestyrelsen har ønsket at sætte et
mindesmærke over det livslange arbejde, som Louis Hartmann sammen med
sine brødre, Carl og Gunnar Hartmann, og stærkt støttet af sin hustru, fru
Emilie Hartmann, født Bärnholt, med fremsyn, fantasi og flid har udført
indenfor dansk industri og handel, særligt i forbindelse med grundlæggelsen
og oparbejdelsen af virksomheden A/S Brødrene Hartmann.

2.

Bestyrelsen har endvidere ved indstiftelsen af "Hartmann-Prisen" ønsket, som
et led i opfyldelsen af Fondens formål, gennem påskønnelse af særlige
værdifulde personlige indsatser, at bidrage til en fortsat positiv udvikling af det
danske samfund. "Hartmann-Prisen" består af to uafhængige priser, jf. § 6,
der hver kan deles mellem to personer. Priserne betegnes "Hartmann -Prisen"
og "Hartmann-Diplomprisen".
§ 2.

1. Bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond træffer hvert år beslutning om, hvorvidt
og hvornår uddelingen af "Hartmann-Prisen" og "Hartmann-Diplomprisen" skal
finde sted i det følgende år. Indtil 2009 foretog Bestyrelsen årlige uddelinger, men
under hensyntagen til Fondens indtægter er uddelingerne siden 2009 foretaget
hvert andet år.
2. Samtidig træffer bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond beslutning om prisernes
størrelse. Bestyrelsen er indstillet på, at "Hartmann-Prisen" efter § 6, stk. 1, ikke

skal være under kr. 250.000, og "Hartmann-Diplomprisen" efter § 6, stk. 2, ikke
skal være under kr. 125.000. Bestyrelsen har under hensyntagen til Fondens
indtægter til hensigt at regulere prisernes størrelse for at kompensere for løbende
inflation. Hvis en af priserne deles mellem to perso ner, kan prisen forhøjes.
§ 3.
"Hartmann-Prisen" og "Hartmann-Diplomprisen" kan ikke søges.
§ 4.
Bestyrelsesmedlemmerne er berettigede til hver for sig eller samlet at drøfte mulige
emner

til

modtagelse

af

Prisen

med

udenforstående,

jf.

§

6,

stk.

3.

Alle

bestyrelsesmedlemmer er berettigede til at fremkomme med forslag til prismodtagere.

§ 5
Bestyrelsen kan eventuelt anmode en eller to personer om at bistå bestyrelsen med at
finde egnede kandidater. De pågældende personer kan i rimeligt omfang vederlægges
for deres arbejde.
§ 6.
1. "Hartmann-Prisen" skal tildeles personer, der indenfor det danske samfund har
præsteret en særdeles værdifuld indsats. Indsatsen behøver ikke nødvendigvis at
være en epokegørende nyskabelse, men det må kræves, at der foreligger en
betydelig

indsats

af

almindelig

samfundsmæssig

værdi

indenfor

sociale,

humanitære, videnskabelige eller kulturelle områder. "Hartmann-Prisen" vil ikke
kunne tildeles for politisk virksomhed. Prismodtagerne skal fortrinsvis være danske
statsborgere.
2. "Hartmann-Diplomprisen" skal tildeles yngre personer, der indenfor det danske
samfund forventes at ville præstere en værdifuld indsats. Prisen betegnes
"Hartmann-Diplompris". De pågældende personer må have vist lovende resultater
af almindelig samfundsmæssig værdi indenfor sociale, humanitære, videnskabelige

eller kulturelle områder. Prisen vil ikke kunne tildeles for politisk virksomhed.
Prismodtagerne skal fortrinsvis være danske statsborgere.
3. Det påhviler bestyrelsen at udføre et egentligt opsøgende arbejde for på forskellig
vis at orientere sig i det danske samfund om mulige kandidater til begge priser, der
opfylder de ovenfor nævnte kvalifikationer.
§ 7.
Bestyrelsen for Brødrene Hartmanns Fond træffer beslutning om de nærmere former,
under

hvilke

overrækkelse

uddelingen
modtager

af

priserne

skal

prismodtagerne

finde

en

sted.

kortere

Samtidig

skriftlig

med

beløbets

begrundelse

med

redegørelse for det værdifulde arbejde, der har motiveret den foretagne tildeling af
"Hartmann-Prisen" og "Hartmann-Diplomprisen".
Som ændret på Fondens bestyrelsesmøde den 12. december 2016.

København, den . 12. december 2016
I bestyrelsen:

__________________

__________________

Henrik Smith

Birgitte Hartmann

__________________

__________________

____________________

Stephen Horner

Steen Michael Pehrson

Peter-Ulrik Plesner

