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Der har atter i år været storme, som har forsøgt at skabe uro på det vand, som Fonden sejler på men 
det går den helt rigtige vej. Støt står den danske sømand. Det er kun 6 måneder siden Fondens 
bestyrelse aflagde beretning, så der er ikke de helt stor nyheder. Baggrunden for det korte 
tidsinterval er revisors krav om, at årsregnskabet skal være underskrevet inden 1. maj, så det må vi 
rette os efter. 
En meget positiv hændelse: Civilstyrelsen har nu efter godt 3 år accepteret at Kofod Ancher og  
hustrus legat kan sammenlægges med Fonden. Det har taget lang tid og mange kræfter; men nu har 
den sag fået en lykkelig afslutning. 
Så det negative. Forholdet til Sct. Georgs Gilderne i Danmark er på nulpunktet. Den 26. august 
2016 fremsendte Fonden til LGL et forslag om ændring af Fondens vedtægter, således at Gilderne 
ikke længere skulle udpege en rep. til bestyrelsen. Baggrunden var den stadig stigende utilfredshed 
med Fondens arbejde og især formandens honorar. LGM har tilkendegivet, at forslaget skulle 
behandles på distriktsforum og senere på LGL. Man undres over denne fremgangsmåde. Da 
Fondens vedtægter senest blev ændret, skulle Gilderne kun udpege en rep. mod tidligere 3 af en 
bestyrelse på 5 medlemmer. To af de 4 ordinære medlemmer af LGL, der stemte for denne store 
ændring sidder stadig i LGL; men nu er det en meget alvorlig sag at tage stilling til. Fonden venter 
spændt på et svar, hvis det kommer! Da LGL ikke ønskede at modtage en donation på kr. 10.000, 
undersøger Fonden på hvilken anden måde Lejr 2017 kan støttes f. eks. ved indkøb af senge og 
udstyr til Hotelt. 
Fondens regnskab, som senere skal gennemgås, viser et overskud på godt 1.1 mill. grundet den 
tilkomne gave og en egenkapital på godt 21. mio kroner, så det ser meget fornuftigt ud. Der er i 
2016 uddelt godt 400.000 kr i støtte til forskellige organisationer m.v. Det drejer sig bla. om 
Autismementor,  Børnehuset Svanen, De grønne pigespejdere i Korsør, Børnelejren på Langeland 
og Hospitalklovnen i Odense. Som det fremgår, er det en meget bred vifte som Fonden støtter. 
Fonden støtter ikke private ansøgninger til enkeltpersoner eller ture til udlandet. Fonden vil fortsat 
meget gerne finde et projekt af en passende størrelse, som Fonden kan drive og samtidig markere, at 
det er Sct. Georgs Fonden, som driver dette projekt men vi mangler gode ideer. 
Samarbejdet med Jyske Bank er stadig en god forretning. Vi får en forrentning på godt 3%, hvilket 
må siges at være tilfredsstillende. Vi fortsætter med den rolige og fornuftige placering af Fondens 
midler, som også revisor er tilfreds med. Heldigvis har det ikke været nødvendigt med advokathjælp 
i længere tid, så posten er meget ringe og referere sig til mortifikation af et pantebrev og lidt 
omkostninger ved salg af nr. 15. Fonden er meget tilfreds med  administrationen med Kasper 
Wittrock som vores kontakt. Vi får en god og hurtig betjening og omkostningerne ligger på et 
fornuftigt niveau. Forholdet til revisionskontoret ved Søren Appelrod er det bedste, idet der ikke er  
noget at udsætte på administrationen af Fonden, selv om vi ikke er de helt store økonomer ;men har 
begge ben på jorden. 
Byggeriet på nr 15 har givet anledning til nogle problemer bl.a. parkering, således at det har været 
nødvendigt at lave P regler -tidsbegrænsning. Der mangler stadig at få etableret den omtalte støtte- 
mur og andre forhold, som vil blive taget op på et snarligt møde med ledelsen af byggeriet 
Storm P. har efter sigende sagt: Det er svært at spå især om fremtiden; men mon ikke Fonden kan se 
fremtiden i møde med en vis ro. Økonomien er god og samarbejdet med de relevante myndigheder 
er rigtig godt. Det eneste og meget alvorlige, som kan forstyrre roen og arbejdsglæden, er forholdt 
til Sct. Georgs Gilderne især LGL. Vi føler virkelig, at de forsøger at genere Fonden på alle 
tænkelige måder i stedet for, at vi kunne have et fornuftigt samarbejde til gavn for den enkelte 
gildebroder. Der må findes en fornuftig løsning måske på LGT 2017; men jeg er stærkt bekymret. 
Så er det ved at være slut med denne ret korte beretning, som kun dækker 5 måneder. Der har som 
nævnt være gode og dårlige hændelser i det forløbne ; 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 den forløbne 
tid. I har altid været rede til at give en hjælpende hånd, således at formandens arbejdsopgaver ikke 
altid har været så stressende men husk alligevel at besvare mine mails en gang imellem. 
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