MEDLEMSBLAD

været forskellige meninger om det betimelige i, at foreningen skal bruge penge på
en klokkestabel. På generalforsamlingen sidste år blev det besluttet, at foreningen
via Emma’s legat kan bidrage med indtil 30.000 kr. til finansieringen. Den største
del af udgiften vil fortsat blive betalt af de bidrag, som foreningen har modtaget fra
medlemmer (ca. 51.000 kr.) og fra DKO-fonden (20.000 kr.).
Klokkestablen forventes at være klar til indvielse på Skorpeskolens fødselsdag
søndag den 6. august, dagen før det nye skoleårs starter. Nærmere orientering om
indvielsen i medlemsbladet.
Medlemsbladet, hjemmesiden og debatfora
Medlemsbladet "Skorpen" er udkommet fire gange i løbet af 2016. Et halvt hundrede medlemmer har valgt at modtage bladet i digital form, mens den trykte udgave
udsendes med postvæsenet (PostNord) til de øvrige medlemmer. Vi ser gerne, at
endnu flere vælger den digitale udgave, så vi kan spare på papir- og portoudgiften.
Man tilmelder sig den digitale post ved at sende sin mailadresse til formanden på
formand@ohf.dk.
På foreningens hjemmeside (www.ohf.dk) kan man også holde sig orienteret om
bl.a. arrangementer og aktuelle begivenheder samt – ikke mindst – dykke ned i
hjemmesidens store samling af film, fotos og artikler om Opfostringshusets 250årige historie.
Endelig er der de to skorpe-netværk på Facebook – det åbne og det lukkede -,
som det kan være interessant at være med i.
Bestyrelsen
Valget til bestyrelsen har sjældent givet anledning til debat og slet ikke til kampvalg; bestyrelsen har om ikke klæbet til taburetten, så dog hver gang taget imod genvalg. Men på et tidspunkt må vi se i øjnene, at selv en nok så velfungerende bestyrelse har brug for yngre kræfter. Gennemsnitsalderen i den nuværende bestyrelse er i
dag 72 år.
Bestyrelsens ældste medlem 89/52 Kjeld Simon Villadsen (80 år) har i den forbindelse valgt at træde ud af bestyrelsen, og bestyrelsen vil på generalforsamlingen
foreslå 40/68 Steen Bertelsen (65 år) som hans afløser.
Bestyrelsen vil slutte beretningen med at rette en varm tak til foreningens revisorer og legatudvalget for samarbejdet i det forløbne – og til medlemmerne som har
sluttet op om foreningens arbejde ved bl.a. at deltage i vore arrangementer.
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Bestyrelsens beretning
Den ordinære generalforsamling den 27. april 2017
Medlemstallet
I det forløbne år er tre af vore medlemmer gået bort. Det drejer sig om 29/43 Flemming Halberg, 70/43 Preben Mouritzen og 65/56 Niels Hertz Jensen.
Æret være deres minde.
Fire nye medlemmer er kommet til, nemlig 36/68 Jan Horn Petersen
(Snekkersten), 74/89 Mikkel Fahlstrøm (Esbjerg), dagelev årg. 66 Lars Erik Stenderup (Ecuador) og skorpeægtefælde 32/59 Lis Johansen.
Velkommen til de nye.
Når medlemstallet i dag så alligevel er ni mindre end for et år siden, skyldes det
udmeldelser, og at vi har måttet slette fire, som ikke har betalt kontingent i de sidste
tre år. Medlemstallet er i dag 129.
Kampagnen for nye medlemmer fortsætter: Skaffer du et nyt medlem, får du som
tak et sæt skorpemanchetknapper.
Legater
Foreningens legatuddeling har i mange år været beskeden. Det skyldes naturligvis
den historisk lave rente og dermed lave afkast fra foreningens formue. Heldigvis har
antallet af medlemmer, som har søgt om støtte, også været faldende, så det er kun
ganske få ansøgninger, vi ikke har kunnet imødekomme.
Da skolen lukkede, udvidede vi personkredsen, der kunne søge uddannelseslegat,
til også at omfatte børn af ordinære medlemmer og tidligere elever fra Vajsenhuset,
som er medlem af Det Gode Minde (Vajsenhusets elevforening) – dog med fortrinsret til førstnævnte (børn af ordinære medlemmer).
De til rådighed værende legatmidler har dog ikke på noget tidspunkt været større,
end hvad der har været af ansøgninger fra foreningens medlemmer og disses børn,
og det har betydet, at de tidligere elever fra Vajsenhuset har været afskåret fra at
kunne søge.
Dette er baggrunden for bestyrelsens forslag til generalforsamlingen om at slette
Vajsenhusets tidligere elever som begunstigede til foreningens legatmidler til fordel
for støtte til skorper, som ikke er medlem af foreningen.
Bestyrelsen foreslår samtidig, at det nuværende 15 mand store legatudvalg reduceres til et udvalg på seks personer, så det i højere grad passer til det antal ansøgnin-

ger, som har været normen i de sidste mange år.
Det nye legatudvalg foreslås sammensat af tre bestyrelsesmedlemmer og tre almindelige medlemmer med foreningens formand som formand for udvalget.
Medlemsarrangementer
Årets Skorpetræf i september var vellykket. 25 medlemmer havde taget imod foreningens invitation til en gratis brunch på Café Hammermøllen. Skorpeskolens rektor Jesper Storm Nørskov var guide på det efterfølgende besøg på skolen, hvor vi også havde lejlighed til at høre skolens madmor Charlotte Novak fortælle om skolens populære, obligatoriske madordning, hvor skolens 250 elever bliver bespist i tre hold i den
store spisesal. Solen skinnede og den kgl. split var hejst i dagens anledning.
Bestyrelsen forsøgte senere på efteråret at lokke medlemmer til huse til en Film og
Sangaften, for som vi skrev i medlemsbladet: - Kan du huske, hvor vi sang på skolen,
morgen, middag og aften – og indimellem?
Denne mulighed for at få smurt stemmebåndet og gense film og billeder fra skoletiden
var der ikke den store interesse for, så arrangementet måtte aflyses..
Året sluttede med de to faste holdepunkter, nemlig julefrokosten i december og de
gule ærter & pandekager i februar. Begge populære arrangementer, som besøges af de
samme medlemmer år efter år.
Bestyrelsen arbejder videre med at finde på nye arrangementer, men modtager som
altid gerne forslag fra medlemmer.
Foreningens lokaler
Bestyrelsen har ved flere lejligheder givet udtryk for, at foreningen godt kunne bruge
nogle mindre og billigere lokaler, således at der bliver flere midler til de sociale og
medlemsrettede aktiviteter. Vi er godt klar over, at det for mange medlemmer vil være
en svær beslutning, hvis foreningen en dag skulle fraflytte de nuværende lokaler. Flere har som ung studerende eller som nygift med kone boet i en af ejendommens små
lejligheder. For alle er lokalerne og ejendommen dog synonym med foreningens historiske rødder.
Til de bekymrede er blot at sige: Tag ikke sorgerne på forskud. Bestyrelsen har
endnu ikke fundet noget alternativ. Hvornår og om det lykkes, vides ikke. Det vil under alle omstændigheder også være en beslutning, som skal træffes på en generalforsamling. Indtil videre forsøger bestyrelsen fortsat at reducere foreningens lokaleudgift
ved udlejning til anden side, som pt. til Grænseforeningen og lejlighedsvis til medlemmer og beboere i ejendommen.
Fonden Det kgl. Opfostringshus
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.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå 84/63 Eyvind Vesselbo som hans
afløser. Det er bestyrelsens opfattelse, at Eyvind med sine erfaringer fra sit mangeårige politiske arbejde kan bidrage til udviklingen af fondens uddannelsesmæssige
og socialpædagogiske indsats over for børn og unge.
I fondens bestyrelse er der yderligere en skorpe, 56/58 Erik Povelsen, som er
indsat pga. sin erfaring med ledelse af en socialpædagogisk børneinstitution i Fredensborg kommune. Erik er udpeget for en fireårig periode af fondens tidligere bestyrelse. Han kan selv udpege sin efterfølger.
Fondens økonomi har til dato i høj grad være fokuseret på den udvendige vedligeholdelse af den fredede ejendom og de tilhørende skolebygninger. Ikke kun slider
250 børn kraftigt på ejendommen og omgivelserne, men hvis skolen fortsat skal
kunne udvikle sig, får den brug for mere plads – flere undervisningslokaler – og
med det for øje er fondens bestyrelse gået i gang med at undersøge mulighederne for
at genopføre sidefløjen til Schimmelmanns palæ, som nedbrændte i starten af 1900tallet.
Det nye legat for ”skorper og krummer”
Mange privatpersoner har i tidens løb testamenteret betydelige beløb til skorpers
uddannelse. Et sådant legat er netop blevet oprettet. Legatets navn er ”Elisabeth og
Aage Petersen Beildorffs Legat”.
Legatets oprindelse knytter sig til et testamente efter Aage Petersen Beildorff af 18.
marts 1967. Iflg. dette skulle den båndlagte formue tilfalde et legat for ”skorper og
krummer”, tidligere elever på DKO, når testators datter afgik ved døden. Det skete
den 30. oktober 2011, og tiden derefter er blevet brugt til en kompliceret opgørelse
af boet, som nu er afsluttet.
Om Aage Petersen Beildorff vides kun, at han privat har kendt DKO’s forstanderpar Ove Nelsson og frue, og at han derigennem må have fået så positivt et indtryk af skolens ”skorper og krummer”, at han har valgt at tilgodese disse i sit testamente.
Legatets samlede formue er godt 18 mio. kr., og det er afkastet heraf, som fremover vil blive anvendt til støtte for vanskeligt stillede unge i deres videre uddannelse. Tidligere elever fra DKO har som nævnt fortrinsret til legatmidlerne. Legatet
administreres af en selvstændig bestyrelse bestående af en advokat som formand,
Vajsenhusets rektor og Opfostringshusforeningens formand. Legatet forventes at
starte uddelingen i 2. halvår 2017. Nærmere oplysninger herom vil blive bragt i
medlemsbladet.
Klokkestablen
Genrejsningen af klokkestablen er rykket et godt skridt nærmere virkeliggørelsen.
Både Kystdirektoratet og Helsingør Kommune har omsider godkendt genrejsningen.
Bestyrelsen forhandler nu med et lokalt tømrerfirma om at få klokkestablen bygget
efter de konstruktionstegninger, som arkitekt Jan Utzon, dagelev årg. 1962, har været så venlig at udarbejde.
Genrejsningen har været genstand for nogen debat i medlemskredsen. Der har

