














Den Selvejende Institution Fredensborghusene 

LEDELSESBERETNING 

Corona-krisen 

Corona-pandemien har sat sit præg på Fredensborghusene ligesom på resten af samfundet. Gennemsnitsalderen 
i bebyggelsen er mere end 80 år, hvorfor beboerne må henregnes til risikogruppen. Restauranten blev lukket i 
perioden 13. marts til 20. juli for at begrænse smitterisikoen. Under lukningen bragte restauranten middagen ud 
til beboerne i husene. Efter genåbningen er der indført afstandskrav iht. myndighedernes retningslinjer og 
antallet af siddende gæster i restauranten er halveret. En del får stadig bragt maden ud, hvilket har givet 
Fredensborghusene en ekstra udgift på 35.000 kr. i regnskabsårets sidste måneder. Restauratørerne har klaret sig 
igennem krisen, men med et betydeligt omsætningstab (mere end 1 mio.kr.) pga. bortfald af eksterne 
arrangementer som fødselsdage og bryllupper. De statslige støtteordninger har ikke kunnet bringes i anvendelse 
pga. den beskedne størrelse af personale og faste udgifter. Men vigtigst af alt er bebyggelsen indtil videre 
kommet igennem Corona-krisen uden at smitten er kommet indenfor. Omkostningen ved nedlukningen har 
været et stærkt reduceret socialt liv i bebyggelsen: færre samtaler over middagen, ingen gymnastik og næsten 
ingen kulturelle arrangementer og foredrag. Ingen deltagelse i begravelser. 

Bevilling fra Realdania til tagrenovering på Centerbygningen 

Bestyrelsen modtog i september 2019 en bevilling fra Realdania på 2.650.000 kr. til hjælp til renovering af taget 
på Centerbygningen. Bestyrelsen modtog desuden i december 2019 en bevilling fra Kulturstyrelsen på 500.000 
kr. til renoveringen. De modtagne donationer dækker ikke udgifterne til renoveringen, der bliver mere end 5 mio. 
kr. og som derfor vil påvirke de kommende års regnskaber. Licitation på projektets fagentrepriser (murer, tag, 
tømrer og blik) er gennemført i sommeren 2020. Arbejdet er gået i gang og ventes afsluttet i foråret 2021. 

Renoveringen af taget på Centerbygningen gennemføres ved at genanvende de oprindelige tagsten. Dette er 
nødvendigt for at overholde fredningsbestemmelserne, idet denne type tagsten ikke længere kan leveres fra 
teglværkerne. En sidegevinst ved genanvendelsen af tagsten - sammenlignet med at lægge nye - er, at 
atmosfæren spares for 12 tons C02. 

Fredensborghusenes Museum 

I samarbejde mellem Fredensborghusenes arkitekt, Claes Høgly, Møllen Arkitekter, arkitekt Jan Utzon og direktør 
Line Nørskov Eriksen, Utzon Center Ålborg, er udarbejdet forslag til indretning og møblering af et præsentabelt 
museumsmiljø, som respekterer Centerbygningens fredede status og kvaliteter. Museet vil blive åbnet for 
offentligheden, når den igangværende ombygning af Centret er afsluttet, formentlig i foråret 2021. Til 
etableringen af museet er opnået donationer fra Gurli og Poul Madsens Fond med 100.000 kr. og fra 
Fredensborghusenes Venner med 25.000 kr. 

Ny hjemmeside 

Fredensborghusene har i årets løb lanceret en ny hjemmeside, fredensborghusene.dk baseret på Probo-systemet. 
Hjemmesiden retter sig mod flere grupper af interessenter: den brede offentlighed, bl.a. ved at gøre opmærksom 
på museet og invitere til besøg, kommunikation til og mellem beboerne og endelig bestyrelsens og 
administrationens interne arbejdsdokumenter. Hjemmesiden vil være i fuld anvendelse i 2021. 

Restauranten henvender sig med arrangement af fester og selskaber udefra på hjemmesiden 
www.fredensborghusene.com. 

Betydningsfulde hændelser, som er indtruffet efter regnskabsårets afslutning 

Der er fra balancedagen og frem til i dag i øvrigt ikke indtrådt forhold, der forrykker vurderingen af 

årsrapporten. 
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Redegørelse for virksomhedsledelse og god fondsledelse 

Bestyrelsen er den øverste myndighed i institutionen og har i regnskabsårets løb afholdt 5 bestyrelsesmøder 

(heraf 1 elektronisk). Bestyrelsens sammensætning fremgår af skemaet side 8-9. Redegørelsen for God 

Fondsledelse, der er en integreret del af ledelsesberetningen, findes på institutionens hjemmeside 

fredensborghusene.dk.

Den 28. januar 2020 indtrådte Susanne Østergaard Lundby som nyt medlem i bestyrelsen (indstillet af Danes 

Worldwide). Samme dato indtrådte Knud Ove Pedersen som ny repræsentant for beboerne. 

Næstformand Henning Petersen udtræder af bestyrelsen den 31. januar 2021. Henning Petersen, der har siddet i 

bestyrelsen siden 2008, er udpeget af foreningen Frem bo. Frem bo har udpeget direktør Torben Nielsen, Gilleleje, 

som nyt medlem af bestyrelsen. 

Bestyrelsen har ansat Pal Jauernik som ny administrationschef og afløser for Anton Frank, der fratræder den 31. 

januar 2021 efter 16 år på posten. 

Redegørelse for fondens uddelingspolitik 

Der er ikke en aktiv uddelingspolitik, da likviditeten anvendes til løbende vedligeholdelse og forbedring af 

udlejningsejendommene. 
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