
 

  Sct. Georgs Fondens årsberetning 2017-2018 

Der  har været et meget voldsomt uvejr, som har forsøgt at kuldsejle Fonden men heldigvis har 

besætningen bevaret roen og det store overblik, således at skuden er ved at komme på ret køl men det har 

virkelig været et hårdt arbejde, som har krævet mange mandtimer. 

Den 24. august 2016 sendte Fonden et nyt udkast til vedtægter til Sct. Georgs Gilderne i Danmark, som ville 

medføre, at gilderne ikke længere skulle udpege en rep. Til Fondens bestyrelse. Det var helt i tråd med de 

meldinger, som Fonden havde fået fra LGL .Imidlertid kom der svar om, at det skulle behandles på 

distriktsforum og senere på LGT. Det var derfor med stor undren, at Fondens medlemmer læste, at 

forslaget ikke var med på LGT. På LgT rejste jeg spørgsmålet om det manglende indkomne forslag men 

dirigenter fastslog, at jeg ikke kunne fremsætte forslag på LGT. Det var en meget stor fejltagelse, idet det 

var LGL, som havde glemt at fremsætte forslaget. Dirigenterne var ikke deres opgave voksen. Senere da jeg 

modtog referatet fra LGT gjorde jeg opmærksom på den helt fejlagtige beslutning men dirigenterne og LGL 

fastholdt, at man havde handlet korrekt. Jeg anmode om, at mine bemærkninger blev rundsendt til 

deltagerne men NEJ. Der er indført censur i Sct. Georgs Gilderne i Danmark. PÅ LGT nævnte både LGM og 

LGK at fonden selv kunne ændre sine vedtægter og på et bestyrelsesmøde den 13. november 2017 

ændrede Fondens § 6 således at Sct. Georgs Gilderne ikke længere skulle udpege en rep. Til bestyrelsen. 

Forslaget blev fremsendt til Civilstyrelsen, som imi dlertid videresendte det til Erhverstyrelsen, idet Fonden 

er erhverssdrivende. En ændring i den gamle forretningsgang. Vi har intet hørt fra Styrelsen og venter 

spændt. Samtidig modtog Fondens bestyrelse meddelelse om, at LGL havde udpeget Jørgen Mikkelsen som 

Gildernes repræsentant i bestyrelsen. Samtidig afskedigede man Mogens Tangaa uden nogen form for 

begrundelse. LGL anmode samtidig om, at al korrespondance mellem Fonden og J.M. skulle foregå gennem 

landsgildekontoret. For at gøre sagen endnu mere speget så er Jørgen Mikkelsen gift med Paula Mikkelsen 

LGSK, så det er helt klart, at LGL ønsker maksimal indflydelse på Fondens beslutninger. Det bliver nu ikke 

sådan men Fondens bestyrelser står nu i en mærkelig situation, idet Mogens Tangaa formelt ikke længere 

er medlem af bestyrelsen men er med som særlig sagkyndig sekretær. Det har været en meget hård kamp, 

som slet ikke burde været ført, hvis blot LGL havde erkendt, at man havde glemt at anføre forslaget under ” 

indkomne forslag” 

Der har også været en del problemer med køberne Lej et lig af nr 15. Byggeriet har medført ret store 

gener,, som har bevirket at Fonden har måtte give børnehaven godtgørelser i form af juletræer. Det sidste 

problem – foreløbig – var erstatningen for de ødelagte træer m.v. ind til børnehaven. Fonden fik en uvildig 

opgørelse som viste et tab på godt 130.000 kr men Fonden forlangte kun 100.000 kr som senere blev 

nedsat til 75.000 kr. Nick ville kun give 50.000 kr og efter hårde forhandlinger sluttede vi med de 50.000 kr. 

et resultat, som vi bestemt ikke er tilfredse med. Vi overvejede en retssag men selv om vi evt. vandt den, 

ville vi få store omkostninger. Forhåbentlig er det afslutningen på flere års tovtrækkeri mellem Fonden og 

køberne af nr. 15. Der er etableret en ejerforening, som Fondens bestyrelse har holdt møde med og der var 

en god kemi. 

Så det positive. Fonden har i det forgange år uddelt omkring 300.00o kr til mange formål bl.a Foreningen 

Danske Døvblinde, børnehaven elverhøj, Kastrup søspejderne, Center for familieudvikling, 

hospitalsklovnen, børnelejren Langeland og Lejr 2017. Det er et meget bredt udsnit, som Fonden har 

betænkt og vi er glade for de mange positive tilbagemeldinger, som vi har fået især fra Lejr 2017 efter den 

tidligere omtalte ballade om fondens tilsagn om midler til lejren. 

Regnskabet vil senere blive gennemgået, så spændingen bevares lidt endnu. 



Samarbejdet med Jyske Bank er stadig tilfredsstillende. Vi får et rimeligt afkast set i lyset af, at 

aktiekurserne er stærkt faldende. Fonden er også godt tilfreds med samarbejdet med administrationen 

med Kasper Wittrock som vores kontakt. Vi får en god og hurtig behandling. Forholdet til revisionskontoret 

ved Søren Appelrod er det bedste, idet der er ikke er noget at udsætte på bestyrelsens administration af 

Fonden, selv om vi ikke er de helt store økonomer men har begge ben på jorden. Vores nye sagsbehandler 

har dog lært os, at man skal følge reglerne til punkt og prikke og opgive alt til skattevæsenet,!!! 

Det er svært at spå især om fremtiden men forhåbentlig kan Fonden se fremtiden i møde med en vis ro. 

Det er desværre kun forholdet til LGL som giver mange søvnløse nætter. Vi føler virkelig at de på alle måder 

forsøger at gener Fonden i stedet for, at vi kan få et godt samarbejde. Der sidder dog GM og tidligere GMèr 

i fondens bestyrelse, så det borger for en vis gilde indsigt. 

Der har som nævnt været gode som dårlige hændelser i det forgange 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 forløbne år. I har hjulpet godt til i det daglige men 

husk, at formandens mails godt kan besvares!! 


