MEDLEMSBLAD

OHF’s ordinære generalforsamling
Torsdag den 25. april 2019
Kl. 19:00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2018 og budget for 2019
4. Valg til bestyrelsen:
32/59 Aage Johansen – modtager genvalg som kasserer
55/66 Søren Derving – modtager genvalg som næstformand
40/68 Steen Bertelsen – modtager genvalg
2/90 André Fleron – bestyrelsens forslag for 1 år
Suppleant: ledig post
5. Valg til revisorer:
17/68 Flemming Højstrup Hansen – modtager genvalg
29/70 Ole Koch – modtager genvalg
105/65 Peter Gehrke – modtager genvalg
Suppleant: ledig post
6. Valg til legatudvalget:
4/85 Peter Falver – modtager genvalg
84/86 Thomas Vallentin Petersen – modtager genvalg
17/68 Flemming Højstrup Hansen – modtager genvalg
Suppleant: ledig post
7. Forslag, herunder fastsættelse af kontingent for det kommende år.
8, Evt. Under dette punkt kan intet vedtages

Mød op og deltag i debatten om f.eks.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Hvordan får foreningen fat i de yngre skorper?
Skal foreningens formålsparagraf moderniseres?
Hvordan (hvor meget) skal foreningen støtte op om årgangsjubilæer?
Bestyrelsens forslag til nye medlemsarrangementer
Foreningens relation til privatskolen i Hellebæk
Skal foreningen fortsat uddele legater til skorpers børn/børnebørn?

Og så naturligvis bestyrelsens beretning, som følger inde i bladet.
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Bestyrelse
103/57
55/66
32/59
40/68
61/77

Finn Johansen, formand
Søren Derving, næstfm.
Aage Johansen, kasserer
Steen Bertelsen
Michael Brimer,
webmaster for ohf.dk

Suppleant
2/90

André Fleron

Revisorer

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

Runde fødselsdage
Vi gratulerer
2/4 8/49 Erik Bødstrup Hansen 85 år
6/6 72/60 Axel Hein Larsen
75 år
Foreningens
stiftelsesfest
De par og tyve
medlemmer, som
havde taget imod
invitationen, fik en
dejlig, hyggelig
eftermiddag i hinandens selskab..
Her ses Grete Ankerstrøm og formanden foran de
udstillede tegninger fra skolen anno 1963.

Næste medlemsarrangement
Vi besøger St. Kongensgade 108
lørdag den 11/5

Stiftelsen

103/57 Finn Johansen

Tlf. 33141815 efter kl. 18:00
E-mail: formand@ohf.dk

Adresseændring

Meddeles til formanden
pr. e-mail til formand@ohf.dk

Bladet Skorpen

Redaktion
Ansv. Redaktør
103/57 Finn Johansen
Telefon 33141815
E-maiil: formand@ohf.dk
Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.
2000 Frederiksberg

Vi mødes kl. 11:00 foran ejendommen Store
Kongensgade 108, hvor Opfostringshuset havde
til huse i mere end 100 år, indtil skolen flyttede til
Randersgade.
Vi får en rundvisning i ejendommen af en repræsentant for andelsboligforeningen, som i dag har
overtaget ejendommen. Og bagefter bliver der
lejlighed til at høre Emil Rosager Schaarup fortælle om sit kandidatspeciale om eleverne, der gik
på Opfostringshuset i årene 1871-76. Specialet
blev omtalt i sidste nummer af Skorpen.
Bagefter spadserer vi ad Sølvgade til Café Stue
11 i Nørre Farimagsgade, hvor foreningen byder
på en beskeden frokost: 3 stykker smørrebrød og
1 fl. Øl/vand pr. mand m/k som afslutning. Arrangementet er gratis.
Tilmelding hos formanden.

Bestyrelsens beretning
Medlemmerne:
En beretning må nu engang begynde med foreningens eksistensgrundlag, nemlig medlemmerne. Uden
medlemmer – ingen forening! I det forløbne år er vi blevet 2 færre medlemmer, så i dag har vi 122 medlemmer. Og det skyldes et frafald på 3 og en tilgang af et enkelt nyt medlem.
Medlemmerne vi mistede var: 24/50 Troels Kløvedal (23/12-18), 85/51 Leif Rygaard (10/2-19) og 45/46
Ole Hansen. Troels og Leif døde - førstnævnte fik en begravelse med stor offentlig deltagelse. Ole blev
udmeldt af familien pga. en stærkt fremskreden demens.
Lad os mindes dem alle med et minuts stilhed.
Den beskedne tilbagegang i medlemstallet er overraskende, og det kan kun forklares med skorpers gode
helbred! Det skyldes som nævnt ikke tilstrømningen af nye medlemmer. Men bestyrelsen har dog på det
seneste modtaget flere tilkendegivelser af interesse for medlemskab fra yngre skorper og personer med
familiemæssige relationer til skorper .Men det blev altså kun til et enkelt nyt medlem i dette foreningsår.
Det er bestyrelsen ambition at øge tilgangen af nye medlemmer ved brug af f.eks. de sociale medier.
Skønsmæssigt er 200 af de Skorper, som er tilmeldt FB-gruppen ”Skorper” ikke medlem. Så mulighederne for en betragtelig medlemstilgang er tilstede!
Bestyrelsen:
Når bestyrelsen mistede 3 af sine medlemmer på og umiddelbart efter sidste års generalforsamling, kunne
man befrygte, at aktivitetsniveauet ville blive påvirket, når der er færre om opgaverne.
Det er dog ikke vort indtryk. Men vi var dog klar over, at bestyrelsen ikke i længden kunne klare sig med
5 medlemmer, hvoraf flere efterhånden er godt oppe i årene (igen nævnt ingen glemt). Men heldigvis
tilbød 2/90 André Fleron sin assistance; og det tilbud kvittererede bestyrelsen straks for med at inddrage
ham i bestyrelsesarbejdet som suppleant. Og André er af bestyrelsen også foreslået valgt til bestyrelsen.
Legatuddelingen:
Igen i år modtog foreningen flere ansøgninger end foreningen havde midler til at honorere. Foreningens
egne legatmidler (beskedne 15.000 kr.) endte med at blive uddelt i 4 portioner til 3 børn hhv. 1 barnebarn
af skorper. Og 6 ansøgninger blev med udvalgets positive indstilling videregivet til Beildorffs Fond
(legat), hvor de blev behandlet efter Beildorffs legatfundats med det resultat, at 2 af ansøgningerne blev
afvist, mens de 4 samlet blev tilgodeset med 36.000 kr.
De 2 afviste ansøgere fik hver et mindre beløb af foreningen som ”et plaster på såret”.
En stor tak skal sendes til Beildorffs Fonds bestyrelse for støtten.
Årets medlemsarrangementer:
Det første arrangement efter generalforsamlingen 2018 var udflugten til Flakfortet. Det er synd at sige, at
medlemmerne viste den store interesse for arrangementet; men suppleret med koner og gode venner blev
vi alligevel en pæn stor gruppe, som mødtes i Nyhavn søndag den 3/6 kl. 10:00 for at blive sejlet ud til
den kunstige ø ude i indsejlingen til Københavns havn. Vejret kunne ikke være bedre. Sol fra en skyfri
himmel og en let brise. Foreningen gav sejlturen og den guidede rundvisning. Deltagerne stod selv for
frokosten, som blev indtaget på Flakfortets hyggelige restaurant udendørs under skyggefulde parasoller.
Det årlige skorpetræf fandt sted lørdag den 25/8. Programmet var ændret til det oprindelige uformelle
møde på skolen, og som i år kunne indledes med ringning fra den nye klokkestabel.
Privatskolens rektor Jesper Storm Nørskov stillede atter beredvilligt op til en rundvisning, hvor ikke
mindst den seneste udvidelse med undervisningslokalerne for de ældste elever i den nærliggende, nyrenoverede Kongens Mølle blev beundret. Bagefter kunne man indtage den medbragte mad i det fri med udsigt til Øresund og Sverige. Og som noget nyt sluttede programmet af med en guidet byvandring i Hellebæk og nærmeste omegn med den lokalt kendte Peter Uldum, der selv har været dagelev på skolen.
De der havde taget imod invitationen, fik en dejlig eftermiddag. Men det var alt for få. Spørgsmålet er,
hvad der skal til at genskabe den tidligere store interesse for at tage til Hellebæk. Skolen og Hellebæk er
nu engang en del af de fleste nulevende skorpers DNA, så bestyrelsen har sat sig for at finde ud af , hvad
der kan genskabe interessen.
Efterårets medlemstilbud på hjemmebanen, dvs. i foreningens egne lokaler, blev 4 filmaftener den 11/9,
16/10, 13/11 og 11/12. Foreningen havde først på året fået installeret et moderne filmfremvisningsanlæg,
som nu skulle stå sin prøve.

Initiativtager og primus motor var 19/68 Carsten Hansen, som også havde valgt de fire film – alle med
relation til Finland: Miraklet i Le Havre, Den Ukendte soldat, Kværulanten og Et fandens juleeventyr.
Alle dage en tirsdag kl. 17:00. Fri entré og gratis popcorn og cola.
Afviklingen gik godt. Teknikken og lydanlægget fungerede perfekt. Trods en intensiv annoncering i
skorpenetværket på Facebook, i medlemsbladet og den interne nyhedsmail lykkedes det dog ikke at få
deltagerantallet op på mere end 8-12 personer pr. aften.
Bestyrelsen var dog indstillet på at forsøget med filmaftenerne skulle fortsætte i en ny sæson. Carsten
havde da også foreslået det gennemgående filmtema og havde fået bestyrelsens OK, da han meddelte
bestyrelsen, at han ikke længere ønskede at påtage sig opgaven.
Bestyrelsen så derfor ingen anden udvej end at sætte forsøget i bero, indtil vi har fundet et medlem,
som vil kaste sig ind i kampen for at skabe den publikumssucces, som vi endnu har til gode. Men en
stor tak til Carsten for hans pionerindsats.
Året 2018 vil også blive husket som året, hvor en af foreningens få bevarede traditioner – julefrokosten
– blev aflyst og erstattet af en nytårsfrokost den 12/1. Aflysningen skete ene og alene, fordi for få havde
tilmeldt sig frokosten. Det kom ikke som nogen stor overraskelse, for interessen har være støt dalende
igennem de seneste år. Ikke fordi tiden er løbet fra julefrokosten som en af julemånedens danske traditioner, men nok mere fordi der er alt for mange af slagsen til de få dage i december; så mange at vore
medlemmer må prioriterer, og det er så foreningens julefrokost, at mange ender med at må fravælge.
Bestyrelsen fik nu konstateret, at det måske ikke er nogen tosset løsning at droppe konkurrencen med
alle de andre julefrokoster og familiesammenkomster og fremover at starte det nye år med en nytårsfrokost i januar, hvor alle har genvundet appetitten og lysten til en hyppelig og mindre stresset frokost i
foreningen.
Et fastelavnsarrangement for skorper med mindre børn/børnebørn nåede ikke længere end til
”tegnebrættet” før, det blev skrinlagt. Ikke fordi vi tror, at skorper ikke har børn/børnebørn, der godt vil
klæde sig ud og slå til tønde; men for der allerede er så mange tilbud om slig underholdning denne ene
dag om året.
Og så er vi nået til foreningsårets sidste arrangement – foreningens fødselsdag eller rettere stiftelsesfest
den 18/3, som i år blev fejret med en reception søndag den 17/3. Foreningen kunne fejre sin 147 års
fødselsdag, og det skete med deltagelse af Grethe Ankerstrøm, som ”afslørede ” en udstilling af de 78
elevtegninger, som skolens elever forærede det nye forstanderpar (Grethe og Jørgen Ankerstrøm), da
parret tiltrådte stillingen den 1. april 1963.
Det var helt klart deres gamle ”plejemor”, som de fleste var kommet for at hilse på. Og så hyggede man
sig ellers i hinandens selskab og lod sig beværte med kaffe og lækkert hjemmelavet bagværk.
Øget budget til medlemsarrangementer
Bestyrelsen vil afholde sig fra at komme med dommedagsprofetirer om foreningens resterende leveår.
Foreningen må nødvendigvis nedlægges på et eller andet tidspunkt; om ikke før så når den sidste skorpe er død og borte.
Før det sker vil bestyrelsen gøre sit til, at foreningen fortsat lever op til sit formål om at være et samlingssted for skorper. I det forgangne år har bestyrelsen under etiketten ”nye boller på suppen” forsøgt
sig med nye former for medlemstilbud for med dem at få kontakt til de mange yngre skorper, der i dag
ikke er medlem. Tiltagene har dog endnu ikke båret frugt.
Bestyrelsen vil derfor i budgettet for 2019 foreslå, at der afsættes et væsentligt større budget til medlemsrettede aktiviteter, nemlig 50.000 kr., for at kunne gennemføre et par store arrangementer, der i
højere grad henvender sig til de yngre årgange. En vis andel af de ekstra midler foreslå vi dog øremærket til specifikke formål, f.eks. som tilskud til klassejubilæer og klubaktiviteter.
Forslaget med det forhøjede budget til medlemsaktiviteter præsenteres som en 2-årig forsøgsordning.
Det er værd at understrege, at forsøget skal ses som en investering i udviklingen af foreningens eksistensgrundlag, som er flere aktive kontingentbetalende medlemmer. Endvidere at forsøget kan finansieres ved et øget træk på de fri disponible midler.
Kommende aktiviteter/medlemstilbud:
Det første arrangement bliver en lille ”byvandring” lørdag den 11/5

Vi mødes kl. 11:00 foran ejendommen Store Kongensgade 108, hvor Opfostringshuset havde til
huse i mere end 100 år, indtil skolen flyttede til Randersgade.
Vi får en rundvisning i ejendommen af en repræsentant for andelsboligforeningen, som i dag har
overtaget ejendommen. Og bagefter bliver der lejlighed til at høre Emil Rosager Schaarup fortælle
om sit kandidatspeciale om eleverne, der gik på Opfostringshuset i årene 1871-76. Specialet blev
omtalt i sidste nummer af Skorpen.
Bagefter spadserer vi ad Sølvgade til Café Stue 11 i Nørre Farimagsgade, hvor foreningen byder på
en beskeden frokost: 3 stykker smørrebrød og 1 fl. Øl/vand pr. mand m/k som afslutning. Arrangementet er helt gratis.
Det andet og sidste arrangement inden sommerpausen bliver pinsesøndag den 9/6.
Vi mødes ved foreningen kl. 10:00 for at blive fordelt på de privatbiler, som medlemmer stiller til
rådighed for transporten til koldkrigsmuseet Stevns Fortet. På museet får vi en guidet rundvisning.
Bagefter kører vi til den nærliggende Rødvig kro, hvor der er frokost. Arrangementet er gratis for
alle. Max. 30 deltager og max. 1 gæst pr. medlem.
Efterårets program er endnu ikke endeligt fastlagt. Men vi kan dog afsløre følgende:
Der vil blive et større arrangement på skolen i Hellebæk.
Der er planer om et besøg på Søfartsmuseet i Helsingør, når udstillingen om Troels Kløvedal åbner
dér. Og muligvis med en forudgående filmaften i foreningen med en Troels-film på plakaten.
Begge arrangementer vil blive gratis for medlemmer (bortset fra transporten).
Et forsøg med en fast ”klubaften”, hvor man kan mødes eller sætte hinanden stævne til en snak eller
underholdning af forskellig slags, f.eks. en film, vil også blive afprøvet.
Og så slutter vi året af – ikke med en julefrokost – men med en nytårsfrokost i januar 2020.
OHF på Facebook:
Bestyrelsen besluttede i august at oprette sin egen FB-gruppe for lettere at kunne få kontakt til en
bredere kreds af skorper. Bestyrelsen indsatte 19/68 Carsten Hansen som midlertidig administrator,
indtil en administrator kunne blive valgt på generalforsamlingen i 2019.
Det viste sig hurtigt at være en dårlig beslutning. Kun få af de mange skorper, som vi godt ville i
kontakt med, valgte at tilmelde sig den nye FB-gruppe. Og set i bagklogskabens klare lys kan det
også være svært at se, hvorfor de skulle gøre det. De var jo i forvejen medlem af den af 65/61 Ole
Rafn oprettede og administrerede FB-gruppe ”Skorper”, som har over 300 følgere.
Bestyrelsen besluttede derfor at opgive forsøget med at opbygge en FB-gruppe i OHF-regi. Og bestyrelsen har efterfølgende indsat 2/90 André Fleron som pennefører, når foreningen har nyheder og
tilbud, som skal kommunikeres ud til skorperne i det etablerede skorpenetværk på Facebook.
OHF og miljøpolitik:
Foreningen bør også have en formuleret miljøpolitik. Ikke kun af hensyn til resurseforbruget; men
også fordi der er penge at spare!
Det drejer sig naturligvis i første række om medlemsbladet, som fortsat kun knap halvdelen af medlemmerne har valgt at modtage digitalt.
Den årlige udgift til papirbladet og postforsendelsen beløber sig således til ca. 10.000 kr.; et beløb
som hellere burde anvendes til legater eller medlemsarrangementer.
Naturligvis skal der tages hensyn til de ikke-digitale medlemmer; men bestyrelsen vil godt opfordre
de øvrige, som hidtil har holdt fast i papirudgaven, og som har mulighed for at modtage bladet digitalt, om at fravælge papirudgaven.
Man skal blot meddele formanden, at man ønsker at få Skorpen og øvrige informationer fra foreningen sendt digitalt til sin private mailboks.
DKO Fonden:
Fonden har foræret 3 store malerier med motiver fra Hellebæk. De har alle fundet deres plads i foreningens store lokale. Foreningen er fortsat repræsenteret i fondens bestyrelse med foreningens
næstformand 55/61 Søren Derving.
Bestyrelsen vil slutte beretningen med at rette en varm tak til foreningens revisorer og legatudvalget
for samarbejdet i det forløbne år – og til medlemmer som har sluttet op om foreningens arbejde ved
bl.a. at deltage i foreningens arrangementer.
Det var beretningen og lidt om det kommende år.

