Sct. Georgs Fonden
Årsmøde 29. april 2020
Referat
Deltagere: Bestyrelsen ved (formand) Johan Evensen, Peer Scöcs (næstformand),
John Kjeldgaard, Kirsten Christensen (udpeget af LGL), Torben Lindholm (teknisk
rådgiver), Mogens Tangaa-Andersen (ref)
Afbud: Lone Erkmann (suppleant) forhindret gr. fladt batteri i bil
Sted: Gildernes spejderhytte i Helsingør
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------Formanden bød velkommen og blev valgt som ordstyrer.
Dagsorden udsendt 20. marts fulgtes:
JE oplæste Fondens årsberetning der blev taget til efterretning og lægges på
hjemmesiden.
Kirsten Christensen er udpeget af Landsgildeledelsen og indgår nu i Bestyrelsen.
KC fik udleveret Fondens forretningsorden, foreliggende juridiske bestemmelser om
deltagelse bestyrelsesarbejde samt liste over foretagnes donationer 2013 til i dag.
Formanden beskrev de meget dårlige relationer, der har eksisteret LGL og Fonden
imellem herunder specielt episoden i LGT 19, hvor vores ansøgning modsat lovet
ikke blev behandlet og den efterfølgende ubegrundede fyring af Mogens Tangaa.
Dette har medført en ændring af bestyrelsens sammensætning, hvorved Torben
Lindholm nu fragår bestyrelsen og i stedet ansættelse som teknisk rådgiver for
bestyrelsen, her med samme rettigheder og pligter som er gældende for den øvrige
bestyrelse (andel i evt. honorarer, kørselstilskud etc). Kun kan TL ikke deltage i evt.
afstemninger.
Bestyrelsen består herefter af:
Johan Evensen, formand valgt for 4 år
Peer Szöcs, næstformand valgt for 4 år
Mogens Tangaa-Andersen, sekretær valgt for 4 år
John Kjeldgaard, valgt for 4 år
Kirsten Christensen, valgt for 2 år
Torben Lindholm, teknisk rådgiver valgt for 4 år
Og
Lone Erkmann, suppleant valgt for 4 år

Årsregnskabet blev udleveret, gennemgået og godkendt.
Underskrevet eksemplar blev i dag afleveret til revisor.
Til orientering:
JK undersøger ansættelse af ny administrator, vores nugældende skifter job.
Fondens midler er sat i 20% aktier og 80 % obligationer
Fonden støtter ikke ansøgninger fra private og fra Sct. Georg Gilder til eget brug
(undtagelse er Fredslyset i Roskilde (en gammel tradition))
JK undersøger billigere tilbud på varmeaflæsning.
Administrator har en konto til de løbende udgifter.
Årsmødet afsluttedes med en frokost arrangeret af PS, der skal have stor tak derfor.

Ref. Sendt til mødets deltagere + Lone Erkmann

