Billedkunstnere i Holckenhus
Foreningens æresmedlem Kjeld Simon
Villadsen 89/52 har redigeret historien om
ejendommen Holckenhus på H.C. Andersens
Boulevard. Huset, som siden 1892 har været
hjemsted for de fremmeste danske billedkunstnere, er blevet opkøbt af den amerikanske kapitalfond Blackstone.
De nuværende kunstnere frygter for deres
fremtid!
Ifølge en anmelder er udgivelsen et charmerende oversigtsværk over 70 danske billedkunstnere, som på et eller andet tidspunkt har haft atelier i ejendommen.
Holckenhus huser også patentbureauet Chas. Hude, hvis kunstforening er
initiativtager til udgivelsen. Værket kan købes for ca. 250 kr. fra Forlaget
Jensen & Dalgaard.
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Da tilsyneladende ingen anede, hvor min familie var blevet af (min far var
involveret i illegalt arbejde, og var ”gået under jorden”) blev jeg som følge
heraf, indlogeret hos forskellige familiemedlemmer i København, indtil jeg
fik lejlighed til at forlægge ”residensen” til mine vidunderlige ferieforældre
på en prægtig bondegård, tæt ved Bramminge Hovedgård, der ligger i nærheden af Esbjerg.
Her tilbragte jeg så for-og højsommer, indtil jeg i august blev genforenet
med min familie, indtil der kom besked om, at jeg skulle tilslutte mig de øvrige elever på lejrskolen ”Fasangården”, nord for Jægerspris.
Hvordan jeg, en 12-årig dreng, alene kom derop, har jeg desværre ingen erindring om.
På ”Fasangården” blev der undervist i diverse fag; samtidig med, at vi fik
lejlighed til at besøge nogle af de lokale erhvervsvirksomheder, bl.a. bøndergårde, møller og fiskefartøjer, hvilket var en meget stor oplevelse for os.
På udflugter til ”Nordskoven”, oplevede vi bl.a. at se de berømte omkring
900 år gamle egetræer som f.eks ”Kongeegen”, ”Snoegen” og ”Storkegen”,
og af lærerne fik vi fortalt historierne om disse gamle pragtfulde træer.
En af de ting ved ”Fasangården”, jeg husker tydeligt, var ”Guldgraveren”.
På Fasangården var ingen toiletter, men udendørs ”dasser”. Spandene herfra
skulle jo tømmes af og til, og dette arbejde blev gjort af drengene, efter tur,
og de blev kaldt ”Guldgraverne”. Arbejdet skulle jo gøres ordentligt og blev
udført under ledelse af en lærer, som påså, at der blev gravet ordentligt ned,
så man ikke risikerede at trampe ned i ”Guldet”.
Efter dette meget begivenhedsrige opholdt vendte hele holdet så tilbage til
DKO i Randersgade, hvor livet blev genoprettet som tidligere, - sådan da!
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Indkaldelse til ordinær generalforsamling
Torsdag den 20. august 2020 kl. 19:00
Efter genåbningen af samfundet og lempelsen af samlingsforbuddet afholdes
den udskudte generalforsamling torsdag den 20/8. Kravet om afstand indebærer, at der er en grænse for, hvor mange vi kan være; så vi må helt ekstraordinært bede om, at man anmelder sin deltagelse hos formanden pr. tlf.
33141815 eller e-mail: formand@ohf.dk
Dagsordenen er som tidligere udsendt følgende:
1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning – Note 1
3. Regnskaberne for 2019 og budget for 2020 – Note 1
4. Valg til bestyrelsen – Note 2
5. Valg til revisorer – Note 3
6. Valg til legatudvalget – Note 4
7. Forslag – Note 5
8. Evt.
Note 1: Den skriftlige beretning er udsendt sammen med regnskaberne og budget i
Skorpen nr.2-2020. Bladet kan downloades fra foreningens hjemmeside www.ohf.dk
Note 2: På valg er 103/57 Finn Johansen og 2/90 André Fleron, som begge modtager
genvalg. Finn som formand. 61/77 Michael Brimer modtager ikke genvalg, men fortsætter som foreningens webmaster. Nyvalg: Bestyrelsen foreslår 50/68 Palle J.L. Bærentzen.
Note 3: Nuværende revisorer (105/65 Peter Gehrke, 17/68 Flemming Højstrup Hansen og 29/70 Ole Kock) modtager alle genvalg
Note 4: På valg er 84/86 Thomas Vallentin Petersen – han modtager genvalg.
Note 5: Bestyrelsen foreslår ændring af Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelses §3, 4 og 6.

Fællesspisning før generalforsamlingen!
Som opvarmning til generalforsamlingen inviterer foreningen til fællesspisning med start kl. 18:00. Tilmelding hos formanden senest den 17/8
(begrænset antal pga. Coronaen).
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Bestyrelse
103/57
55/66
32/59
40/68
2/90
61/77

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

Suppleant
50/68

NYE MEDLEMMER
Vi byder velkommen til
93/50 Jørgen Sundstrup, 2860 Søborg
87/76 Jens Fredrik Brandt, 3700 Rønne

Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 20. august 2020
kl. 20:30
Samtidig indkaldes til ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af
bestyrelsens vedtægtsændringsforslag,
såfremt forslaget ikke bliver vedtaget på
den ordinære generalforsamling med den
i vedtægten krævede medlemsdeltagelse.

Palle J.L. Bærentzen

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
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Bestyrelsens forslag til fundatsændring
Foreningens økonomi er alvorligt presset
på grund af den fortsat lave obligationsrente; og kun takket været den opsparede frie
likvide kapital har det været muligt at finansiere driften, uddelingen af legater og
at gennemføre årets medlemsarrangementer.
Med fremlæggelsen af årets budget er vi
kommet til det skæringspunkt, hvor den
frie likvide kapital er spist, og hvor det
bliver nødvendigt at trække på den bundne
kapital, hvis altså der fortsat skal uddeles
legater og gennemføres arrangementer
som hidtil.
Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen fremsætte forslag til en ændring af
Fundats for Stiftelsen, således at der på
den ordinære generalforsamling kan træffes beslutning om at dække et driftsunderskud ved træk på den bundne kapital.
De vedtægtsmæssige ændringer blev præsenteret i Skorpen nr.1-2020.

DKO i Randersgade den 4. maj
1945
75-året for landets
befrielse er blevet
markeret på forskellig vis. Her følger en
kort beretning af,
hvordan DKO i Randersgade og dens
elever fra at have
levet beskyttet bag
skolens mure igennem alle besættelsesårene pludselig og
uden varsel blev involveret i oprydningen efter befrielsen.
Den 4. maj om aftenen, umiddelbart efter at Tysklands kapitulation blev bekendtgjort i radioen fra London, blev skolen besat af frihedskæmperne.
Drengene kom først ned i den lange kældergang, ligesom under en luftalarm;
senere på aftenen lykkedes det at skaffe husly for natten hos private folk i Grenågade. Og næste dag blev de sendt hjem til den nærmeste familie og af sted på
sommerferie så hurtigt, det lod sig gøre.
Skolen blev benyttet som hovedkvarter for frihedskæmperne og som opsamlingsstation for de internerede. På et vist tidspunkt sad der op imod 1000 personer og ventede på at blive afhørt. Senere overtog politiet skolen, medens frihedskæmperne rykkede hen i Rosenvængets Allé.
Først da politiet og frihedskæmperne den 15. august rykkede ud, kunne man gå
i gang med at gøre ejendommen klar til, at drengene kunne flytte ind. Da de
fleste af drengene havde fået lov til at blive hos deres ferieværter til den 1. september, kunne de vende tilbage til skolen direkte fra feriepladserne og genoptage den for 4 måneder siden afbrudte undervisning.
En af foreningens ældste medlemmer, 59/47 Henry Otto Nielsen, fortæller,
hvad han selv husker fra befrielsesaftenen og månederne derefter:
I lighed med de øvrige elever blev jeg sammen med 36/47 Bent-Ove Jensen
indlogeret hos en uhyre elskværdig enlig dame i Grenågade, hvorfra vi blev
hentet dagen efter.

