Beretning 2019

Hovedaktivitet.
Grevinde Danner fremstår i dag som en markant historisk personlighed – en foregangskvinde med
et enestående socialt engagement. Fra en opvækst under fattige kår skaber hun sig en vej op gennem de sociale lag. I 1854 bliver Louise Rasmussen gift med landets konge Frederik den Syvende
og ophøjes til ”Lehnsgrevinde af Danner”. Efter Kongens død arver grevinde Danner Jægerspris
Slot med tilliggende skove og landbrugsarealer. Hun bestemmer sig for, at den kongelige ejendom
efter hendes egen død skal overgå til en stiftelse med et hovedformål at yde støtte til socialt udsatte
børn og unge. Den 30. oktober 1873 underskriver grevinde Danner sit testamente og fundatsen for
”Kong Frederik den Syvendes Stiftelse for hjælpeløse og forladte Pigebørn, især af Almuen, oprettet af Louise Christine Lehnsgrevinde af Danner”. Kort efter rejser grevinden gennem Tyskland
til Genova i Norditalien. Her bliver hun ramt af sygdommen rosen, og dør i marts måned 1874.
Dermed har hun sikret, at en betydelig del af den oldenborgske kongeslægts private formue overgår
til en stiftelse med et hovedformål at virke til gavn for samfundets mest sårbare og socialt udsatte
børn og unge. En fantastisk historie uden sidestykke i Danmarks udvikling fra et enevældigt kongerige til et demokratisk velfærdssamfund.
Ud over det sociale hovedformål var der i fundatsen fastlagt en række forpligtelser omkring vedligeholdelse af slottet, dets omgivelser og monumenterne. Desuden skulle der i nogle lokaler opbevares genstande til minde om kongen og grevinden, hvor der skulle være adgang for publikum.
Disse mindestuer udgør i dag den centrale del af museet på slottet.
Det var yderligere angivet, at de til godset tilknyttede skove og landbrugsarealer ikke måtte afhændes. Driften af godset er det økonomiske grundlag. For grevinde Danner var det afgørende, at
Stiftelsen var privat uden direkte offentlig involvering:
”Men i øvrigt er det mit Ønske og Vilje, at Stiftelsen altid skal betragtes som en privat og ikke som
en offentlig Stiftelse, …”
Uddelinger.
Det primære formål fastlagt i fundatsen er som nævnt tilskud og ydelser til gavn for udsatte børn
og unge.
Bygningerne omkring slotsgården huser børnehjemmet ”Danners Børn”, der omfatter afdelingerne ”Hjortholm ”og ”Birkebo”. Hjortholm er en behandlingsafdeling, hvor børnene bor gennem en længere årrække. Birkebo er en akutafdeling, hvor børnene er gennem en kortere periode
til afklaring af et videre forløb. Stiftelsen har indgået driftsoverenskomst med Frederikssund
Kommune omkring børnehjemmet.
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Gennem forskellige samarbejdsrelationer er Stiftelsen involveret i projekter, som virker til gavn
for udsatte børn og unge.
I år 2019 er der til uddelinger anvendt 16.583.547 kr. omfattende børneforsorgsformål samt drift
og vedligeholdelse af slot, museum, park og andre historiske anlæg.
Uddelinger

DKK

Tilskud til børneforsorgsmæssige formål:
Børnehjemmet Danners Børn
Dansk Flygtningehjælp
Danner
Forælder Fonden
Behandlingshjemmet Donekrogen

506.876
1.000.000
1.894.000
492.850
1.030.000

Tilskud til børneforsorgsmæssige formål i alt

4.923.726

Vedligeholdelse af slot og drift af museum
Vedligeholdelse af park, Mindelund, Kirkegård mv.
Uddelinger i alt

10.511.224
1.148.597
16.583.547

Tilbage i 2016 bevilgede Stiftelsen tilskud gennem Dansk Flygtningehjælp til etablering af et aktivitetscenter for syriske flygtningebørn i Amman i Jordan. Projektet er siden starten udvidet til en
fireårig periode.
I samarbejde med organisationen Danner driver Stiftelsen i to bygninger en udslusningsafdeling
for voldsramte mødre med mindreårige børn. Familierne kommer fra forskellige krisecentre.
Stiftelsen godtgør Danner udgiften til socialfaglig og pædagogisk støtte for familierne.
Opholdet kan have en varighed af op til fire år. Det skulle sikre familien en fremtid uden vold, og
at børnene kan forblive hos deres mødre.
Tilsvarende har Stiftelsen indgået samarbejdsaftale med Forælder Fonden om drift af et kollegie
med ti lejligheder. Målgruppen er her yngre enlige mødre. Lig Danner sikrer Forælder Fonden
socialfaglig opbakning. Kravet er, at forsørgeren skal være aktiv studerende. Erfaringen er, at gennemførelse af en uddannelse er et godt afsæt for at sikre familiens fremtid. Stiftelsen godtgør Forælder Fondens udgift til socialrådgiver og fælles aktiviteter for beboerne.
I forbindelse med at den selvejende institution Donekrogen overgik til en drift uden driftsoverenskomst med Københavns Kommune ydede Stiftelsen et etableringstilskud. Et markant fald i børnetallet over en kort periode førte efterfølgende til, at institutionen i december måned gik konkurs.
Stiftelsen har efterfølgende overtaget bygninger og inventar.
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Den traditionsrige sommerfest for tidligere børnehjemsbørn blev afholdt i starten af juni måned.
I år var der om eftermiddagen arrangeret udflugt til ”Kongeegen”.
Når børnehjemmets skole starter op efter sommerferien, afholdes fejringen af kongens og grevindens bryllupsdag. Ud over børnehjemsbørnene deltager børn fra børnehaven i slotsgården, naturbørnehaven på Fasangården og friskolen i den tidligere slotskro.
På slottet er der gennemført et omfattende renoveringsprojekt af den nordvestlige fløj. Lokalerne
huser børnehjemmet Danners Børns interne skole. Hele tagdækningen er fornyet. Arbejdet har
omfattet udskiftning af store dele af tømmerkonstruktionerne. I stueetagen er der indrettet lokaler
for skolen.
Stiftelsen står for driften af museet. Årets særudstilling ” En lyst det er at se derpå ….” omfattede
malerier fra grevinde Danner og kong Frederik 7.’s private samling.
I påsken udstillede kunstneren Lærke Lauta akvareller over temaet ”A place where emptiness and
substance neatly overlab”.
Under driften af slotsparken indgår også vedligeholdelse af Stiftelsens kirkegård, den historiske
mindelund samt andre historiske anlæg. Der er offentlig adgang til parken.
Driftsudvikling.
For 2019 udgør hovedtallene fra driftsregnskabet:
* 1000 DKK
Salgsindtægter
Forpagtningsindtægter
Lejeindtægter
Andre indtægter

3.742
7.461
9.036
1.190

SAMLEDE INDTÆGTER

21.429

Indkøb Planter & andet
Skatter & afgifter
Bygningsudgifter
Driftsudgifter
Administrationsudgifter
Personaleudgifter
Ekstraordinære udgifter

-137
-1.217
-3.446
-2.408
-531
-5.583
-113

SAMLEDE UDGIFTER

-13.435
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Afskrivninger

-456

RESULTAT FØR FINANSIELLE POSTER

7.538

Finansiering Samlet

21.788

ORDINÆRT DRIFTSRESULTAT

29.326

Skat af årets resultat

-2.663

DRIFTSRESULTAT

26.663

Afsætningsforholdene for skovdriftens træprodukter har været tilfredsstillende, men dog for løvtræet til relativt lave enhedspriser. Årets hugst har samlet udgjort 9.857 kubikmeter(kbm.). Fordelt
med 3.760 kbm. løvtræ og 6.097 kbm. nåletræ.
Stiftelsens skovdrift er certificeret efter PEFC systemet. Størstedelen af Jægerspris Nordskov er
udlagt som Natura2000 område. Kystskoven ud mod Roskilde Fjord er omfattet af en fredning
tilbage fra 1988.
I forbindelse med behandling af tillæg til Kommuneplan har Byrådet for Frederikssund Kommune
omkring Stiftelsens landbrugsarealer vedtaget at følge Naturrådets rapport samt Stiftelsens høringssvar omkring friholdelse for udpegning til potentielt naturområde. Dræning af de lavtliggende
dyrkningsarealer på tværs af Horns Herred er af vital betydning for opretholdelse af en landbrugsmæssig udnyttelse, som er et grundlag for Stiftelsens virksomhed – og dermed det grundlag, som
grevinde Danner ønskede skulle være gældende.
I lejeindtægterne indgår udlejning af jagt med 1.3 mio. kr., boligudlejning med 6.4 mio. kr. og
øvrige lejeindtægter med 1.3 mio. kr. Resultatet før finansielle poster udgør ca. 7.5 mio. kr. Det er
et tilfredsstillende resultat. Årets ordinære driftsresultat ca. 29.3 mio. kr. er i væsentlig grad påvirket af en positiv kursregulering på ca. 16.5 mio. kr.
Situationen omkring coronavirus forventes i 2020 at påvirke de finansielle poster negativt.
Den nye broforbindelse over Roskilde Fjord blev åbnet i efteråret 2019. Indtil videre har trafikken
over broen været væsentlig mindre end budgetteret. Det forventes, at den sidste etape af Frederikssund motorvejen vil blive udført inden for de kommende år. En følge heraf er, at ejendomsmarkedet i Hornsherred formentlig påvirkes i en opadgående retning. Igangsætning af den tidligere godkendte lokalplan for del af Stiftelsens arealer op mod udsigtspunktet ”Karolinehøj” vil blive afstemt i forhold til udviklingen.
N. Sættem d. 12. maj 2020
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