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NOTAT

vedr. arv efter Morten Peder Hansen og Maren Sofie Hansen

Den tidligere Egebjerg Kommune arvede midler efter Morten Peder og 
Maren Sofie Hansen. I overensstemmelse med testamentet blev arven 
anvendt til opførelse af ældreboliger. 

Efter dette byggeri var der et restbeløb tilbage, som på nuværende 
tidspunkt er på 239.652,88 kr. 

Af testamentet fremgår, at midlerne primært skal anvendes til dækning af 
udgifter i forbindelse med opførelse af plejehjem, pensionistboliger eller 
alderdomshjem i Stenstrup. Det er administrationen i Svendborg 
Kommunes vurdering, at der ikke er behov for yderligere boliger i 
Stenstrup. I den situation skal midlerne ifølge testamentet anvendes til 
løsning af andre sociale opgaver i Stenstrup By, som fortrinsvis kommer 
syge eller ældre mennesker til gode. 

Administrationen i Svendborg Kommune foreslår i tråd med testamentets 
hensigt, at de resterende midler videreføres til Plejecentret i Stenstrup til 
arrangementer og indkøb primært for beboere og pårørende, men 
dernæst andre besøgende, herunder gæster i dagcenteret. 
Arrangementer kunne være koncerter, teaterstykker eller udflugter og 
indkøb kunne f.eks. være have pavillon, cykler eller lign. Administrationen 
foreslår, at de specifikke beslutninger foretages af lederen på 
plejecenteret i tæt samarbejde med stedets bruger-/pårørende råd, da det 
derigennem bedst sikres, at midlerne går til formål, der kommer beboerne 
mv. til størst mulig glæde. 

Det er i testamentet anført, at nu afdøde godsejer N. B. Ulrich skal tages 
med på råd, når der træffes beslutning om anvendelse af midlerne. 

For om muligt at få bekræftet, om den foreslåede anvendelse af 
restbeløbet harmonerer med testators ønske, er der rettet henvendelse til 
Christian N. B. Ulrich – søn af N. B. Ulrich. 

Christian N. B. Ulrich kan tilslutte sig den foreslåede anvendelse af 
midlerne.
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