
                                         Sct. Georgs fondens årsberetning 2015-2016 
Der har atter i år været storme, som har forsøgt skabe uro på det rolige hav, som fonden er sejlet ind 
på; men det går den rigtige vej. Støt står den danske sømand. Det er nok mest skipper, som har 
været den mest udsatte, især da han måtte trække sig som LGK.  Det er som om den meget 
personlige hetz, som LGLhar ført mod ham desværre er smittet af på forholdet mellem Fonden og 
gilderne. Fonden har foreslået, at gilderne helt udskrives af Fondens vedtægter, således at 
bestyrelsen er selvsupplerende men LGL har ikke svaret på denne henvendelse. Fonden har efter 
ansøgning støttet lejr 2017 med 10.000 kr; men disse penge ønsker lgLGL ikke at modtage, idet 
man ikke helt kendte betingelserne for donationen .Det er noget vrøvl.  Fonden har kun ytret ønske 
om, at det på en eller anden måde kan fremgå, at Fonden har støttet projektet. Det er en helt 
uholdbar situation, at Fonden igen stilles i et dårligt lys blandt medlemmerne af Sct. Georgs 
Gilderne i Danmark. Forhåbentlig kan parterne snart snakke sammen igen til glæde for begge parter. 
Så til det meget positive. Handlen med nr 17 er faldet på plads og vi har fået alle pengene inc.den 
aftalte bod. Byggeriet er godt i gang og giver nogle praktiske problemer med parkering m.v.; men 
Nicky er meget forstående overfor kritikken og vil mindske generne mest muligt. Der har slet ikke 
vist sig andre købere, så handlen med Lej et Lig har alligevel nok været en fornuftig forretning. Nu 
har Fonden så kun nr 17 tilbage, som er rimeligt udlejet til små virksomheder og til børnehaven.  
Det er en sund forretning. Fonden har betalt pantebrevet ud og der skyldes kun penge til kommunen 
ved salg., 
Fonden har også i år uddelt midler efter § 3 i vedtægterne. Modtagerne er bl.a. Cykelnerven, 
gilderne i Åbenrå  og Haderslev til  afholdelse af sommerlejre, Bisidderkorps  Spastikere, Cystiske 
Fibrose, Gambiaprojektet, Julemærkehjemmet og børnehaverne i Karlslunde og Helsingør. Som det 
fremgår, er det en meget bred vifte, som Fonden støtter. Bestyrelsen støtter ikke private ansøgninger 
til enkeltpersoner eller til ture til udlandet. Fonden vil meget gerne finde et projekt af en passende 
størrelse, som Fonden kan drive og markere, at der er Sct. Georgs Fonden, som driver dette projekt 
men vi mangler gode ideer. Rodbjerggård er igen til salg men Fonden finder ikke at vi kan drive 
denne lejr uden lokal støtte, som imidlertid ikke er til stede. Det er glædeligt, at vi har så mange 
penge til uddeling og det bliver ikke mindre. 
 
Bankskiftet til Jyske Bank er stadig en god forretning. I år har vi fået en forrentning på 3.2 %, 
hvilket må siges at være tilfredsstillende. Vi fortsætter med den rolige placering af Fondens midler, 
som også revisor er tilfreds med. Vi har drøftet med revisor om køb af ejendom, hvilket dog blev 
frarådet. Bestyrelsen havde i foråret et møde med revisor, hvor økonomien nøje blev gennemgået. 
Der var ingen negative bemærkninger. Fonden har udarbejdet en redegørelse, som nu er lovbefalet. 
Vi følger meget nøje de udstukne anbefalinger og redegørelsen er lagt på hjemmesiden. Det var et 
større arbejde, idet redegørelsen også skal dække A.P. Møller. Det er nødvendigt at flytte 
generalforsamlingen, idet den skal afholdes inden 1. maj grundet underskrivelse af regnskab. 
Fonden har heldigvis ikke haft brug for advokat i det forløbne år, så udgiften har været ringe. 
Fonden er meget tilfreds med administrationsafdelingen med Kasper Wittrock som vores mand. Vi 
får en god og hurtig betjening og omkostningerne ligger på et fornuftigt niveau. 
 
Storm P har en gang sagt, at det er svært at spå især om fremtiden; men mon ikke Fonden kan se 
fremtiden i møde med en vis ro. Det eneste, som kan forstyrre roen og arbejdsglæden er desværre 
forholdet til den organisation Sct. Georgs Gilderne, som vi virkelig føler meget for men som slet 
ikke vil være medspiller med snarere modspiller. Det må snarest finde en fornuftig løsning. Ellers 
skal det kommende år gå med uddeling af flere penge til værdigt trængende og fortsætte det gode 
samarbejde med ejerne af nr 15. 
 
Fonden har fået en flot hjemmeside og et nyt brevpapir, så Fonden er med på  det nyeste af det 
nyeste.    
 
Så nærmer beretningen sig sin afslutning. Der er som nævnt både gode og dårlige hændelser i  det 



forløbne år; men alt i alt kan Fondens bestyrelse godt se fremtiden i møde med rank ryg. Tak til den 
øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det  forgange år. I har altid været rede til at give en 
hjælpende hånd, således at formandens arbejdsopgaver ikke altid har været så stressende; men husk  
nu alligevel at se på indgående mail blot en gang hver 14 dag. Det skal være muligt at handle hurtigt 
og effektivt. 
 
Johan Evensen 
formand 
 
  


