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Forslag til ændringer af Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelse
(ændringerne er skrevet i kursiv)

Skorpen

§ 2 Stiftelsens formål
Foranstaltninger der er egnet til at gavne Opfostringshusforeningen
Hjælp til skorper. Ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har
fortrinsret til Stiftelsens legatmidler.
Hjælp til ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen under uddannelse. Børn og
børnebørn af ordinære medlemmer kan også søge støtte.

§ 8 A Stiftelsens legatudvalg
Udøvelsen af generalforsamlingens bevillingsmyndighed bestrides af et legatudvalg bestående af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 andre medlemmer af Opfostringshusforeningen, valgt
på generalforsamlingen for 3 år ad gangen. Opfostringshusforeningens formand er tillige
formand for legatudvalget. Bestyrelsen udpeger de 2 bestyrelsesmedlemmer.
Legatudvalgets fornyelse sker for de generalforsamlingsindsatte medlemmers vedkommende
ved, at der afgår 1 medlem hvert år. Til udfyldning af afgang i mellemtiden vælges hvert år
2 suppleanter.
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag den 27. april 2017 kl. 19:00
I foreningens lokaler
Dagsorden, regnskaber og budget følger i medfølgende tillæg.
Bestyrelsen har en række forslag, som nærmere bliver præsenteret her i bladet.
Der vil blive serveret kaffe og kage m.m.
Bestyrelsen

§ 8 B Procedure for legatuddeling

Da Præst var skorpe

Legatudvalget konstituerer sig selv til behandling af de indkomne legatansøgninger. Den
endelige afgørelse om uddeling træffes efter simpelt stemmeflertal. Tildeling af legat kan
højst ske for ét år ad gangen. Afgørelse om uddeling til foranstaltninger, der er egnet til at
gavne Opfostringshusforeningen, træffes dog alene af Opfostringshusforeningens bestyrelse
med godkendelse af generalforsamlingen
De nærmere regler for ansøgning og uddeling af legat fastsættes af Opfostringshusforeningens bestyrelse.

Røde Orm 81/63 (Anders Møller) mener, at der i vort lille medlemsblad også skal
være lidt fra de gamle dage. Så læs og se med her.

§10 Opfostringshusforeningens ophør
Skulle Opfostringshusforeningen ophøre at bestå, overføres stiftelsens midler og andre ejendele, efter at alle gældsforpligtelser er afviklet, til et legat ”Opfostringshusforeningens skolelegat”.
Legatet administreres af Fonden Det kongelige Opfostringshus.
Tidligere ordinære medlemmer af Opfostringshusforeningen eller deres enker har fortrinsret
til Opfostringshusforeningens skolelegat. Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan også søge støtte.

Ægte Skorpe manchetknapper.
Pris: 200 kr.
Bestilles hos formanden

Dette foto er fra en bog udgivet i anledningen af Det kongelige Opfostringshus 175-års
jubilæum i 1928. Dengang havde Skorpedrengene både en sommer- og vinteruniform.
Ifølge den gode Carl Åge Præst (billedet) gik man med disse uniformer alle dagene,
man var på skolen, altså havde man ikke privat tøj som i Hellebæk. Uniformen gav på
fridage adgang til Fælledparken, når der skulle spilles fodboldkampe, og efter sigende
kunne uniformen give adgang til Det kongelige Theater (hvor flere skorper i øvrigt
blev ansat som statister om aftenen m.m. helt op til 1958). Min bror Morten 70/61, har
medvirket i LOHENGRIN på dette teater i 1957. I Hellebæk brugte vi kun uniformen
til fester, konfirmation og hjemrejse – til hverdag gik vi jo i vores private tøj. Om søndagene blev der lagt fløjlsbukser frem i min tid (1958-63).
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Nyt medlem
Vi byder velkommen
Dagelev/66 Lars Erik Stenderup, Ecuador
Lars Erik har indmeldt sig på opfordring af
hans klassekammerat 55/66 Søren Derving.
Søren har således gjort sig fortjent til et sæt
skorpe-manchetknapper, som er præmien i
”skaf-et-nyt-medlem” kampagne.

Bestyrelse
103/57 Finn Johansen, formand
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
næstformand
32/59 Aage Johansen, kasserer
3/57
Christian Beck, sekretær
89/52 Kjeld Simon Villadsen
55/66 Søren Derving
19/68 Jens Carsten Hansen

Suppleanter
61/77

Michael Brimer

Revisorer
17/68 Fl. Højstrup Hansen
105/65 Peter Gehrke
29/70 Ole Kock

Stiftelsen
103/57 Finn Johansen
Tlf. 33141815 efter kl. 18:00
E-mail: formand@ohf.dk

Adresseændring
Meddeles til foreningens sekretær
Christian Beck på tlf. 39625512
eller e-mail sekretaer@ohf.dk

Bladet Skorpen
Redaktion
Ansv. Redaktør
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
Mobil 51 29 03 01
E-mail:
mail@jenspovelsen.dk
Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.

Runde fødselsdage
Vi gratulerer
27/2 33/75
5/4 105/65
24/6 36/51
26/6 56/58

Per Seestedt
Peter Gerhke
Erik Fredskov
Erik Povelsen

60 år
70 år
80 år
75 år

Redaktionen beklager, hvis der er medlemmer, som ikke har fået en hilsen i anledning
af deres runde fødselsdag. Det skyldes ikke,
at de ikke har gjort sig fortjent til at få en hilsen, men alene det forhold, at redaktionen
ikke kender alle medlemmers fødselsdage.
Hermed en opfordring til dem, der ønsker
at blive nævnt ved runde fødselsdage, om
at sende en e-mail med fødselsdatoen til
redaktøren.

Bestyrelsens forslag til generalforsamlingen
Ny skorpe i DKO-fondens bestyrelse
Ifølge fondens fundats skal det ene af bestyrelsens medlemmer være
tidligere elev på skolen, og denne person skal udpeges af Opfostringshusforeningen.
Foreningens formand Finn Johansen, der har repræsenteret foreningen i
fondens bestyrelse siden fondens oprettelse som erhvervsdrivende fond
i 2009, har meddelt, at han ønsker at blive afløst på posten.
Som afløser foreslår bestyrelsen 84/63 Eyvind Vesselbo. Det er bestyrelsens opfattelse, at Eyvind med hans erfaringer fra sit mangeårige politiske arbejde kan
bidrage til udviklingen af fondens uddannelsesmæssige og socialpædagogiske indsats overfor børn og unge.

Vedtægtsændring af § 2 Stiftelsens formål
Hjælp skal også kunne søges af skorper, som ikke er medlem af foreningen. Det samme gælder ordinære medlemmers børn og børnebørn under uddannelse. Tidligere elever fra Vajsenhuset, som blev indskrevet i fundatsen, da DKO blev nedlagt, foreslås samtidig ophævet.
Paragraffens nye ordlyd finder du på bladets bagside.

Vedtægtsændring af § 8 Stiftelsens legatudvalg
Bestyrelsen foreslår, at det nuværende 15 mands store legatudvalg reduceres til et udvalg på
6 personer, så det i højere grad passer til det antal ansøgninger, som har været normen i de
sidste mange år.
Det nye legatudvalg foreslås sammensat af 3 bestyrelsesmedlemmer og 3 ordinære medlemmer, med foreningens formand som formand for udvalget.
Paragraffens nye ordlyd finder du på bladets bagside.

Vedtægtsændring af § 10 Opfostringshusforeningens ophør

Ridderkorset til en
skorpe
På en af de sidste dage i
2016 fik Troels Kløvedal,
73 år, Ridderkorset.
Den gamle skorpe, forfatter, eventyrer og kaptajn
på Nordkaperen har det
seneste år været meget åben om sin svære
sygdomssituation - uhelbredelig nervelidelse
ALS og lungesygdommen bronkiektasi - men
han var på benene, da han fik Ridderkorset
overrakt af kontraadmiral Nils Wang på vegne af Dronning Margrethe

Bestyrelsen foreslår, at Fonden Det kgl. Opfostringshus (DKO-fonden) indsættes som administrator for det legat ” Opfostringshusets Skolelegat”, som vedtægten foreskriver oprettet,
den dag foreningen måtte blive nedlagt.
Paragraffens nye ordlyd finder du på bladets bagside.

89/52 Kjeld Simon Villadsen foreslås udnævnt til
æresmedlem
Den særlige fortjenstfulde indsats, som Kjeld har ydet, og som berettiger ham til at blive æresmedlem, er naturligvis den præstation, det var
at beskrive Opfostringshusets 250 års historie i bogen ”Skorpeskolen på
den yderste pynt” i en form og i et sprog, som gør den læsbar og interessant ikke kun for skorper men også andre, som blot har interesse for
skolehistorie.
Kjeld har desuden i en årrække været aktiv i foreningens bestyrelse.

