
Sct. Georgs Fondens årsberetning 2019-2020

Så stødte det gode skib Fonden på grund og har meget svært ved at komme fri grundet usikkerheden om, 
hvorvidt Sct. Georgs Gildernes ledelse fortsat vil forsøge at øge indflydelse på fondens administration ved 
at fremkomme med tilkendegivelser, som man uden begrundelse fraviger??

I sidste årsberetning blev sagsforløbet om Sct Georgs Gildernes repræsentation nøje gennemgået så denne 
gang kun et kort tilbageblik. I 2016 fremsendte Fondens bestyrelse et forslag til LGL om, at denne ikke 
længere skulle udpege en repræsentant til bestyrelsen. Dette skulle være en formsag, idet to af LGL 
medlemmer tidligere var med til at godkende, at gilderne kun skulle udpege et medlem mod tidligere tre.   
Fonden fik selvfølgelig intet svar men på forehold oplyste LGM, at forslaget skulle behandles på 
distriktsforum, og på LGT 2017. Forslaget blev ikke fremsat og formanden rejste spørgsmålet på LGT. 
Desværre var de to dirigenter slet ikke hjemme i reglerne, idet de afviste sagen med den begrundelse, at 
formanden for Fonden, der ikke var gildebroder, ikke kunne fremsætte et forslag. Nu vidste begge 
dirigenter, at Fondens formand var gildebroder og havde været det i 47 år!! Da referatet kom, påpegede 
formanden det uheldige i sagsforløbet men bemærkningerne blev trods protest ikke fremsendt til 
deltagerne. Det betyder, at LGL selv kan bestemme, om den vil fremsætte et lovligt fremsendt forslag til 
behandling. Det er med et grimt ord CENCUR og helt utilstedeligt og i strid med alle regler!! På LGT oplyste 
LGM og LG dog, at Fonden selv kunne ændre sine vedtægter. Denne tilkendegivelse blev imidlertid ikke 
fulgt op ,hvorfor Fonden efterfølgende forelagde spørgsmålet overfor Erhvervsstyrelsen. Erhvervsstyrelsen 
afgav endelig i et svar i januar 2020 og meddelte, at Sct. Georgs Gilderne stadig kunne udpege et medlem til 
Fondens bestyrelse. Det betyder desværre, at tilliden til LGL kan ligge på et meget lille sted for at sige det 
mildt!!

I sin mundtlige beretning ved LGT 2019 oplyste LGM, at Sct Georgs fonden og Sct. Georgs Gilderne var dybt 
forankret i hinanden. Det må siges at være en letsindig omgang med sandheden. I 2007 på LGT i København 
måtte den daværende formand stå på mål for kritik af Fondens arbejde og der var bestemt ikke tale om et 
godt forhold mellem de to parter. Den daværende LGM udtalte iøvrigt til Jyllandsposten: Der er kun et 
gammelt slægtskab og så det forhold, at vi udpeger 3 medlemmer. Den forbindelse til fonden vil jeg da 
anbefale, at vi får diskuteret.!! Det var tankevækkende, at LGM kunne fremkomme med denne udtalelse, 
idet mindst et af LGL medlemmer kendte historien om forholdet til Fonden så mon ikke det havde være 
rimeligt, at dette medlem havde nedlagt veto mod udtalelsen!!

Hvordan kommer vi videre? Det er et rigtigt godt spørgsmål, som tiden må vise. Sct Georgs Gilderne har nu 
udpeget LGK Kirsten Christensen til medlem af bestyrelsen. Det vidnet bestemt ikke om, at man vil nedtone 
forholdet til Fonden snarere tværtimod. Det er påfaldende med denne store interesse for Fonden. Det kan 
måske skyldes, at Fonden har en ret stor formue, som Gilderne gerne vil have rådighed over men det bliver 
bestemt ikke tilfældet!!

Fonden har, trods de nævnte meget tidskrævende besværligheder, også i år uddelt en del penge  i alt 
326.000,00 kr.

til gode formål. Det drejer sig bl.a. om Prinsesseparken i Karlslunde, Børnehjælpsdagen, Danske Døvblinde, 
SOS børnebyerne og sorgcenter. Fonden har modtaget mange takkekort, så pengene er givet godt ud.



Samarbejdet med Jyske Bank er stadig godt. Vi har haft en forrentning på 3,1 % hvilket efter de rigtig kloges 
mening er rigtig godt. Det betyder, at Fondens formue på papiret er steget med 648.000 kr og  vi har en 
formue på 9.65 mio kroner. Fondens formue er siden 2013 steget med 1,2 mio kroner. Det bliver nok ikke 
så godt i det kommende regnskabsår. Regnskabet vil senere blive gennemgået, så det venter jeg med men 
kan alligevel ikke lade være med at bemærke, at vi har et overskud på 595,000,00 kr.

Fondens formue er i alt på godt 22 mio inc. Grunden på nr 17. Den skal ikke sælges, idet vi har et overskud. 
Alle lejemål er udlejet og børnehaven giver et pænt overskud. Børnehaven skal nu overgå til Helsingør 
Kommune og der er derfor forhandlinger i gang om en ny lejekontrakt. Der skal laves et nyt køkken inden 
overdragelsen, hvilket medfører en ret stor udgift, som der også forhandles om. Fondens bestyrelse har 
grundet de givne omstændigheder, corona, meddelt de private lejere, at der ikke skal betales husleje for 
april og maj måned. Fonden yder herved et lille bidrag til den trængte økonomi. 

Samarbejdet med administrationen, med Kasper Witrock som vores kontaktperson, fungerer 
tilfredsstillende. Vi har erfaret, at der kommer ny kontaktperson pr. 1.7., så det bliver nye udfordringer. 
Forholdet til revisionen ved Søren Appelrod er det bedste, idet der ikke er noget at udsætte på bestyrelsens 
administration af Fonden, selv om vi ikke er de store økonomer men har begge ben på jorden og en sund 
fornuft.

Hvad vil fremtiden bringe?? Det er utroligt svært at spå om?? Forhåbentlig vil det gode samarbejde, som vi 
har i bestyrelsen, fortsætte og håber på, at LGL ikke fortsat vil fremkomme med urigtige udtalelser om 
Fonden samt oplyse om, hvorfor forslaget om bestyrelsens sammensætning ikke blev fremlagt på LGT i 
2017. Det har vi spurgt om i 3 år uden svar!!!

Det har været et år med utroligt meget arbejde og mange skuffelser men trods dette kan Fondens 
bestyrelse godt se fremtiden i møde med rank ryg. Vi efterlever de gældende regler!!

For 3 år siden meddelte LGL uden begrundelse at man i stedet for Mogens Tangaa, som havde beklædt 
posten i 10 år, havde udpeget Jørgen Mikkelsen til fondens bestyrelse men nu er det Kirsten Christensen, 
der ,som tidligere nævnt, skal sidde i bestyrelsen og varetage dennes interesser.

Tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det turbulente år. I har hjulpet godt til i det daglige og 
endog været lidt mere flittige til at svar på formandens mails.!!


