MEDLEMSBLAD

Efterlysning!
Hvem har en projektor?
Foreningen har anskaffet sig et stort lærred til
brug for video og filmfremvisninger. Nu
mangler vi kun en god projektor.
Der er mange teknologier inden for videoprojektion. Det viste eksempel er således en af
mange muligheder..
Hvis du har et sådant apparat i overskud eller har kendskab til et, som er til
salg, må du godt kontakte formanden.

Skorpetræf 2015
Bestyrelsen har planer om at arrangere dette års skorpetræf på samme måde
som sidste år, dvs. med Hammermøllen som mødested efterfulgt af et besøg på
Skorpeskolen.
Tidspunktet er endnu ikke endeligt fastlagt,
men det bliver sandsynligvis lørdag den 28.
august. Sæt kryds i kalendere.
Bestyrelsen håber, at klokkestablen vil være
genrejst til den tid, og at den da kan blive indviet i forbindelse med skorpetræffet med deltagelse af nogle af de skorper, som havde det betroede hverv at være skolens ”klokker”.
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Generalforsamling
Onsdag den 22. april 2015 kl. 19:00
Dagsorden, regnskab, budget og bestyrelsens skriftlige beretning følger som tillæg til bladet.
Bestyrelsen har valgt at udsende sin beretning forud for generalforsamlingen, så
man får bedre mulighed for at sætte sig ind i indholdet og måske får lyst til at
deltage.

Fællesspisning kl. 18:00
Kl. 18:00 og frem til generalforsamlingen er der
fællesspisning (forloren skildpadde).
Ønsker du at deltage i fællesspisningen, skal du tilmelde dig hos formanden: pr. e-mail formand@ohf.dk eller tlf. 33141815 senest den 18.
april.

Genrejsning af klokkestablen
Som nærmere omtalt i bestyrelsens beretning har bestyrelsen taget initiativ til at
genrejse klokkestablen, som foreningen forærede DKO ved indflytningen i Hellebæk i 1953, og som desværre måtte nedrives for nogle år siden på grund af råd i
det gamle egetømmer.
Genrejsningen skal dog ske for indsamlede midler, det være
sig bidrag fra gamle skorper og fra andre, som godt vil støtte projektet.
Indsamlingen går i gang, så snart bestyrelsen har fået sikkerhed for de praktiske detaljer (konstruktion, pris og håndværker). Bestyrelsen modtager dog gerne en forhåndstilkendegivelse fra de medlemmer, som vil være interesseret i at
støtte genrejsningen med et bidrag. Men vent med indbetalingen.
Send e-mailen til formanden: formand@ohf.dk
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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
28/59 Hans-Ole Munck Petersen

Suppleanter
5/59
19/68

Bengt (Lasse) Søderholm
Jens Carsten Hansen

Dødsfald
42/49 Ole T. Lundberg— den 14/1-2015
Ole var bogbinder og faglærer ved Fagskolen for boghåndværk, som han ledede fra
1976 til han gik på pension i 2001.
Æret være hans minde

Nyt medlem
25/68 Ib Kock
Vi byder Ib velkommen.
Runde fødselsdage
Vi gratulerer
15/4 65/61 Ole Rafn
24/4 96/39 Keld de Voss

70 år
90 år

Livsvarige medlemmer

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

9/46 Anker S. Ankersen
103/57 Finn Johansen
32/59 Aage Johansen *
67/62 Hans Edvard Nørregård-Nielsen *
80/63 Peer Lindholdt, Australien
7/73 Michael Janik Hviid
61/77 Michael Brimer
* æresmedlem
For at blive livsvarigt medlem skal du indbetale et engangsbeløb svarende til 10 års
kontingent, dvs. 2.500 kr. i 2015.
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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
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Redaktion
Ansv. Redaktør
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
Mobil 51 29 03 01
E-mail:
mail@jenspovelsen.dk
Redaktionsadresse:
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Årskontingentet er uændret 250 kr. Det kan
du indbetale til foreningens netbank kontonr. 1551-0003022536 i Danske Bank eller
pr. giro til girokonto nr. 302-2536.
Bestyrelsen opfordrer alle til at få det
gjort senest den 10. april.

Ny fundats for Fonden
Det Kongelige Opfostringshus
Så lykkedes det endeligt at få fondens
fundats ændret, så fonden igen kan begynde at virke til gavn for børn og unge.
Fundatsen tager afsæt i den fundats, som
Frederik V godkendte i 1753 og som var grundlaget for etableringen af Det
Kongelige Opfostringshus. Men naturligvis med en tilpasning til de senere ændringer som kostskolens nedlæggelse og fondens registrering som en erhvervsdrivende fond.
Fondens formålsparagraf § 2
Fondens formål er i videst muligt omgang inden for lovgivningens rammer at medvirke til en undervisningsmæssig og/eller socialpædagogisk
indsats over for børn og unge af begge køn. Fonden kan til opfyldelse af
dette formål udleje sin faste ejendom til sådanne formål.
Fonden anvender sit overskud til uddannelsesmæssige og socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge af begge køn.
At det oprindelige sociale element for Opfostringshuset fortsat skal være retningsgivende for fondens virke, understreges i fundatsens § 12, hvor der bl.a.
står:
Såfremt fonden opløses, skal fondens midler efter bestyrelsens indstilling
og med fondsmyndighedens godkendelse anvendes til hjælp til uddannelse
af trængende, velbegavede og flittige drenge og piger.
Fondens bestyrelse er samtidig ændret, idet de 3 medlemmer, som tidligere
blev udpeget af de politiske partier i Københavns kommune bliver udskiftet
med personer, der har faglige og ledelsesmæssige erfaringer og kompetencer
fra en skole eller en socialpædagogisk institution.
Og endelig er Opfostringshusforeningen sikret en repræsentation i fondsbestyrelsen, idet et af dens medlemmer skal være en tidligere elev på skolen, som
foreningen udpeger.
Bestyrelsen vil på generalforsamlingen foreslå foreningens formand
103/53 Finn Johansen til posten.

