
 

 

 

Sct. Georgs Fondens årsberetning 2021-2022 

 

I de sidste årsberetninger er skibet Fondens skæbne beskrevet  som  en sejltur med grundstødning og 

hvordan det endelig er lykkedes at komme i smult vand sådan da. Det var som bekendt forholdet til Sct 

Georgs Gilderne som gjorde, at skibet gik på grund men tiden læger som bekendt alle sår og livet skal gå 

videre med nye udfordringer.  Der er foretaget en udskiftning i bestyrelsen, idet LGL igen har udpeget en 

fra ledelsen LGK Søren Silving i stedet for Kirsten Christensen.  

Hvad har året så bragt? Det har på mange områder været et stille år men børnehaven Elverhøj, som nu er 

kommunal, har givet nogle udfordringer. I forbindelse med overtagelsen gav Fonden tilsagn om renovering 

af køkkenet og det løfte holdt vi selvfølgelig. Arbejdet beløb sig til 1.8 mio som vi lånte i Jyske Bank med 

sikker hed i vores egen formue. Lånet er optaget på yders rimelige vilkår, idet vi skal tilbagebetale efter 

hvordan driftsregnskabet arter sig. Kommunen ville ikke betale for ombygningen og et begrundet ønske om 

at nedskrive pantebrevet på 3.5 mio med 200.000,00 kr er stadig under behandling. Det tager tid i 

kommunen!! Samarbejdet med kommunen er ved at komme på skinner men det kommunale system er 

meget tungt og besværlig og der bruges al for megen tid på at komme til de rette personer.  Den gamle 

vise: Hvor er det kommunalt lever stadig!! 

I år skal nogle af gulvene renoveres og kommunen har efter lang tids overvejelser accepteret en ligedeling, 

således at Fondens udgifter andrager ca 100.000,00 kr . Nok en lidt stor udgift men en solid lejer!! 

Fonden har også i det forløbne år levet op til dens formål, idet der er uddelt 326.920,00 kr . 

Modtagerne har bl.a været Håb i psykiatrien, Kokkedal sogn, Sjældne diagnoser, Ålsgårde søspejdere og 

SOS børnebyerne. 

Fonden har modtaget mange takkebreve, så pengene er givet godt ud.  

Regnskabet vil senere blive gennemgået men udviser et meget stort underskud på 960.000,00 kr 

hidrørende bl.a fra ombygning af køkkenet og snerydning!! Det er vist første gang i den nuværende 

bestyrelses regeringstid, at der fremkommer et driftsunderskud så uddelingerne bliver lidt små i den 

kommende tid men heldigvis har vi penge på kontoen!! 

Samarbejdet med Jyske Bank er stadig godt selv om vi ikke får ret meget eller slet ingen forrentning af 

vores kapital men sådan er hverdagen desværre. De seneste tal viser, at vi har haft en negativ forrentning 

på 4.62% og har tabt 457.000,00 kr  i indeværende år men samlet tjent 1.135.000,00 kr siden banken 

overtog plejen 

 

Administrationen er endelig kommet i rigtig gode hænder, idet Lisa Day og skiftende medarbejdere har fået 

styr på tingene og vi ser fortrøstningsfuldt frem til det videre samarbejde. Det er jo rart med en fast hånd, 

som er meget samarbejdsvillig. 



Revisionsfirmaet Åaen varetager stadig fondens interesser med de samme medarbejdere. Lene Rode 

udfører det daglige arbejde under ledelse af Søren Appelrod og da der ikke  er  kritik af fondens 

administration, kan det ikke være bedre! 

Hvad vil fremtiden så bringe? Det utroligt svært at spå især om fremtiden? Det vigtigste er, at det gode 

samarbejde i bestyrelsen kan fortsætte selv om vi er blevet ældre og dermed måske lidt mindre 

medgørlige!! 

Det har været et ret stille år men alligevel er der brugt mange arbejdstimer i den daglige drift med dens op 

og nedture men bestyrelsen kan trods alt se fremtiden i møde med rank ryg. Vi efter de gældende regler og 

flotter os slet ikke økonomisk 

En stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde i det forgange år. I har hjulpet godt til i det 

daglige især John med køkkenet og er blevet lidt bedre til at besvare formandens mails dog er der lidt knas 

med en linie 

 

 


