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Deltagere: Bestyrelsen ved (fm) Johan Evensen, John Kjeldgaard, Peer Szôcs, Mogens 
Tangaa-Andersen (ref) 
For Landsgildet: (LGM) Lone Erkmann 
For institutionerne: Benny Nielsen (Eriksminde, Greve) 
Indbudte: Jørgen Winther (ordstyrer) og Paul Kudsk 
Afbud: Torben Lindholm (besty.) Hillerød ved Kornvænget, Ålholmparken, Ullerødvej, 
Greve, Prinsesseparken ved Hannah Strarup og Oppe Sundby ved Bjørn Prassé 
Sted: Lynge Kro 
 
 
1. Formanden Johan Evensen bød velkommen og anbefalede Jørgen Winther som ordstyrer. 

 
2. JW takkede og konstaterede årsmødet for korrekt indkaldt. 
 
3. Formandens beretning: 

 
Skuden er vendt. Efter mange år med driftsunderskud, viser året 2009 et overskud på 844.033 kr. 
Et tilfredsstillende resultat. Egenkapitalen er på 32 mill. kroner, så vi er en fornuftig forretning. Det 
gode resultat skyldes primært nedgang i eksterne omkostninger bl.a. sagsomkostninger, juridisk 
assistance og småtingsafdelingen kørselsgodtgørelse. 
 
Da den nye bestyrelse tiltrådte, var en af hovedopgaverne så hurtigt som muligt at tilbageskøde de 
mange børneinstitutioner til de respektive kommuner. Det er ved at ske langsomt men sikkert. Der 
er kun to retssager tilbage, så også her en positiv udvikling.  
 
Den aktuelle situation er som følger: 
Hørsholm forventes afgjort i Højesteret i sommeren 2011 men der foregår forligsforhandlinger, så 
muligvis kan den afsluttes inden. Den 23. november 2010 afgøres Greve sagerne i landsretten. 
Det er vores anke, idet vi tabte sagerne i byretten. Det bliver spændende. 
Frederikssund er under politisk behandling og forventes afgjort med et positivt resultat. I Hillerød er 
der 4 institutioner hvoraf to er tilbudt kommunen. Der er forhandlinger om betaling af 
administrationshonorar og når disse forhandlinger er afsluttede, vil de resterende to også blive 
tilbudt kommunen. Højby Sjælland afventer tinglysning, så der kan godt gå lang tid. Nykøbing 
Sjælland er på samme stade. Grevinge Odsherred afventer også tinglysning ligesom Rønnede. 
Hinnerup også er under behandling.  
Den sidste er Esbjerg. Her er der imidlertid sket det beklagelige, at Esbjerg Kommune har opsagt 
driftsoverenskomsten med legecenteret, således at centeret står med tomme bygninger. Der 
forhandles stadig med Esbjerg Kommune men resultatet bliver nok, at der skal findes en anden 
løsning på anvendelsen af bygningerne. Udviklingen følges tæt af bestyrelsen.  
De institutioner, som ikke er nævnt, f.eks. Skjern er allerede overdraget de respektive kommuner. 
 
Som det forhåbentlig fremgår, er der skred i overdragelsesforretninger, som forhåbentlig er 
afsluttede inden næste årsmøde. 
Tilbage er der så kun Fondens egen ejendom i Espergærde og måske i Greve. Dette beror dog på 
landsrettens afgørelse om 3 uger. 
 
Når alle ejendomme er tilbageskødet de respektive kommuner, skal bestyrelsen tage sit arbejde 
optil revision, idet der så pludselig er mulighed for at opnå et overskud, som kan uddeles til 
velgørende formål. Der kommer stadig ansøgninger om støtte til mange formål men de må 
desværre afvises på grund af manglende midler. 
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Som nævnt i sidste beretning ønsker Landsgildeledelsen at Gilderne udskrives af Fondens 
vedtægter. Disse forhandlinger er sat lidt i bero indtil alle ejendomme er overdraget de respektive 
kommuner. Der er dog enighed om, at Sct. Georgs Gilderne og Fonden er to fuldstændig 
uafhængige juridiske organer.  
Der er nok ikke helt den samme enighed om, hvorvidt Gilderne har et moralsk ansvar overfor 
Fonden eller ej. Det er bestyrelsens opfattelse at Gilderne mener, at man ikke har et moralsk 
ansvar, hvilken opfattelse ikke alle er enige i. Tiden vil selvfølgelig løse dette problem.  
 
Fonden benytter i vid udstrækning sin nye hjemmeside, hvor vi vil forsøge at bringe aktuelle 
nyheder og være lidt mere åben end den gamle bestyrelse. Om det er lykkedes er så et andet 
spørgsmål.  
Bestyrelsen er i løbende kontakt med advokatfirmaet Drachmann i Helsingør, som er Fondens 
advokat og administrator. Samarbejdet foregår i en venskabelig tone men bestyrelsen er meget 
opmærksom på, at firmaet har en god kunde i Fonden og derfor skal levere varen. 
 
Til slut en stor tak til den øvrige bestyrelse. I er aldrig bange for at give en hjælpende hånd, 
således at det er en relativ nem opgave at være formand 
 
 Lone E. gjorde en bemærkning til det af LG tidligere fremsatte ønske om at blive udskrevet af 
vedtægterne. Spørgsmålet tages op til sommer 2011, når Fondens situation til den tid forventes at 
være afklaret. 

 
      Formandens beretning blev herefter godkendt. 

 
4. regnskab for året 2009 er tidl. lagt på Fondens Hjemmeside. 

 
5. Eventuelt:  

Vandskade på Prinsesseparken, Greve, der dækkes af forsikringen, opfordrer til anbefaling til 
institutionen om at få bygningen eftergået for evt. fremt. svamp. 

 
Formanden takkede ordstyreren for mødets ledelse. 
Mødet sluttede kl. 11.30 med den traditionelle frokost på kroen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Referat lagt på hjemmesiden den 9. november 2010 og sendt til mødets deltagere. 

 
 


