MEDLEMSBLAD
Referat af OHF’s ordinære generalforsamling 2021
Torsdag den 27. maj kl. 19:00
Formanden Finn Johansen kunne byde velkommen til 10 forventningsfulde gamle skorper, som
havde valgt at møde op til foreningens ordinære generalforsamling.
Inden generalforsamlingen mindedes man de medlemmer, som var døde i årets forløb, med et
minuts stilhed:
3/57 Christian Alfred Beck, 50/68 Palle Jørgen Littung Bærentzen, 93/50 Jørgen Sundstrup og
75/60 Frode Tværmose Jensen.
Æret være deres minde
1. Valg af dirigent og referent
Finn Johansen blev valgt som dirigent, Søren Derving som referent
2. Bestyrelsens beretning
Beretningen var udsendt til foreningens medlemmer forud for generalforsamlingen, og
formanden henviste til denne og stillede sig til rådighed for spørgsmål. Formanden oplyste, at
foreningen efter beretningens udsendelse havde fået to nye indmeldelser, så medlemstallet nu
er 134. Beretningen blev derefter enstemmigt godkendt.
3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2020 og budget for 2021
Foreningens kasserer Åge Johansen gennemgik de reviderede og udsendte regnskaber og
budget. Årets overskud for foreningen skyldes ene og alene coronaen og den deraf følgende
nedlukning for medlemsarrangementer. Budgettet for 2021 vil for første gang – trods et
stærkt
beskåret arrangementsprogram i efteråret – indebære, at der må spises af den bundne kapital
for at dække det budgetterede driftsunderskud. Dette kan dog vise sig at blive noget mindre
på grund af besparelsen ved den digitale udgivelse af medlemsbladet.
Regnskaberne og budgettet blev godkendt.
4. Valg til bestyrelsen:
55/66 Søren Derving blev genvalgt som næstformand
32/59 Aage Johansen blev genvalgt som kasserer
40/68 Steen Bertelsen blev genvalgt som menigt bestyrelsesmedlem
34/71 Aage Rasmus Buss blev valgt som menigt bestyrelsesmedlem for 1 år
(pga. rotationsordningen) som afløser for afdøde 50/68 Palle J.L. Bærentzen
90/76 Michael Feder blev valgt som suppleant.
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NYE MEDLEMMER
Vi byder velkommen til
90/76 Michael Feder
49/78 Christian Rasmussen
Efterlysning!
Deltagere i Jubilæumsfestudvalget
Foreningen kan den 18/3-2022 fejre sin 150
-års fødselsdag, og det skal selvfølgelig
fejres med manér og på en måde, så foreningens medlemmer – unge og ældre – får
lyst til at deltage. Ja, fejringen må også gerne få skorper udenfor foreningen til at tage
skridtet og blive medlem.
Men hvordan skal et 150 år-jubilæum fejres?
Har du selv nogle idéer og forslag, eller har
du blot lyst til at deltage i arbejdet med at
få et bredt favnende jubilæumsprogram sat
på skinner, så skal du sende en e-mail til
formanden (formand@ohf.dk).
Bestyrelsen mødes tirsdag den 24/8 (måske
tidligere) for at sammensætte det jubilæumsfestudvalg, som skal stå for planlægning og den praktiske gennemførelse af den
jubilæumsfest, som generalforsamlingen
netop har besluttet, at foreningen skal støtte
med 50 tus. kroner.
Bestyrelsen alene kan ikke løfte opgaven.
Vi har brug for dig!
Bestyrelsen
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5. Valg af revisorer:
17/68 Flemming Højstrup Hansen blev genvalgt
29/70 Ole Kock blev genvalgt
65/61 Ole Rafn blev nyvalgt som revisor som afløser for fratrådte 105/65 Peter Gehrke.
6. Valg til legatudvalget:
19/68 Carsten Hansen blev genvalgt
7. Forslag:
a) Foreningen 150-års jubilæum i 2022.
Bestyrelsen forslag om at nedsætte et bredt sammensat jubilæumsfestudvalg med opgaven
at planlægge og gennemføre fejringen af jubilæet med et tilskud på 50 tus. kr. fra forenin
gen blev debatteret.
Flere mente, at jubilæet skal bruges til at få kontakt til de mange – især yngre - skorper,
som i dag ikke er medlem, men som f.eks. er aktive i skorpenetværket på Facebook.
Formanden tilkendegav, at bestyrelsen ved festudvalgets sammensætning vil forsøge at
inddrage nogle skorper fra FB-netværket: men han måtte dog samtidig understrege, at
jubilæumsfesten skal være for foreningens medlemmer, og at foreningens bidrag (tilskud)
primært skal komme disse til gode.
Forslaget blev herefter vedtaget.
b) Kontingentpause i 2022
Bestyrelsen forslag om at lade jubilæumsåret være kontingentfrit som
kompensation for arrangementspausen i 2020-21 blev debatteret. Formanden oplyste, at
kontingentpausen primært skulle ses som en kompensation for de manglende
arrangementer under corona-nedlukningen; men også fordi mange af foreningens geogra
fisk spredte medlemmer ikke har mulighed for at deltage i fejringen af jubilæet og derfor
med en vis ret vil kunne føle sig forfordelt. Og han påpegede, at kontingentfritagelsen
ikke ville gælde for indmeldelser i jubilæumsåret.
Forslaget, som skønnes at ville koste op til 25 tus. kr. i manglende kontingent, blev
herefter vedtaget.
c) Jubilæets finansiering
Bestyrelsen forslag om at finansiere fejringen af jubilæet og kontingentpausen med
midlerne i Fru Emma Emilie Charlotte Johansens legat blev debatteret. Formanden oply
ste, at dette legat udelukkende har til formål at støtte foreningen og dens medlemmer. Så
forslaget flugter fuldt ud med legatets fundats. Forslaget vil indebære, at legatets
formuen herefter vil være opbrugt, og at legatet herefter vil kunne nedlægges.
Forslaget blev herefter vedtaget.
Dirigenten kunne herefter konstatere, at generalforsamlingen var afsluttet.
Referent: 55/66 Søren Derving

Medlemsarrangementer efter Coronaen
Selv om det er svært at spå om fremtiden, så mener bestyrelsen nu,
at en tilbagevenden til normale tilstande kan forventes, når alle, der
ønsker det, er blevet vaccineret, dvs. på den anden side af september.
Da selv den prognose er noget usikker, har bestyrelsen besluttet ikke at slå for stort et brød op.
Basis er en åbent-hus-aften den første tirsdag i oktober, november
og december med følgende temaer:
Den 5. Oktober med vin og ølsmagning
Den 2. November: et foredrag om Hellebæk-Aalsgårde
Den 7. December med en julebanko
Åbent for medlemmer og andre skorper i den udstrækning, der er
plads, og så er det selvfølgelig gratis.
Få hele historien for 100 kr + forsendelse
Bogen ”Skorpeskolen på den yderste pynt ” giver med
sine 142 sider en detaljeret beskrivelse af institutionens historie fra oprettelsen tilbage i 1753
og 250 år frem.
Bestilles hos formanden på formand@ohf.dk

Beildorffs Fond/Legat
Dette legat kan fortsat i løbet af 2021 søges af skorper og deres børn/
børnebørn, der er under/optaget på en videregående uddannelse.
Legatet søges via foreningens legatudvalg.
Nærmere oplysninger hos formanden på formand@ohf.dk

