Referat af den ekstraordinære generalforsamling den 20/8-2020
Bestyrelsens forslag til ændring af Stiftelsens fundats §3, 4, 6A og 6B, som enstemmigt vedtaget
på den ordinære generalforsamling, blev endelig vedtaget. Alle stemte for, ingen imod.
På spørgsmål fra 48/59 Jens Chemnitz Povelsen bekræftede formanden, at bestyrelsen vil bruge
vedtagelsen af vedtægtsændringen til at gennemføre arrangementer til fremme for foreningens
udvikling. Men at det i sidste ende vil være op til medlemmerne på den ordinære generalforsamling at bestemme dets omfang.
Begge referater af Finn Johansen 103/57
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MEDLEMSBLAD

8. Evt.
Ad. Foreningens lokaler
Jens opfordrede bestyrelsen til at forbedre foreningens køkkenfaciliteter med henblik på at gøre
lokalerne mere attraktive for andre brugere (medlemmer og eksterne lejere). Finn kunne godt
tænke sig et større køleskab placeret i garderoben, så at der blev plads til et komfur i køkkenet.
Ad. Rengøring af lokalerne
Bred enighed om, at det ikke kan være bestyrelsesmedlemmer, der skal renholde lokalerne. André undersøger, hvad en rengøring af gulve og toiletter i fbm. udlejninger vil koste.
Ad. Medlemsarrangementer
I stedet for at genindføre de Gule Ærter var der forslag fremme om at erstatte det med Stegt
Flæsk og persillesovs som et arrangement i februar måned.
Dirigenten kunne hermed erklære den ordinære generalforsamling for afsluttet.

OPFOSTRINGSHUSFORENINGENS

127. årg.

Legatuddeling 2020
Foreningen yder økonomisk støtte til ordinære medlemmer og deres enker samt til deres
børn og børnebørn, der er i lære eller er i gang med en videregående uddannelse.
Ansøgningsskema skal benyttes. Det kan downloades fra foreningens hjemmeside
(www.ohf.dk) ”Legater” eller det kan rekvireres ved henvendelse til Stiftelsens sekretær
Finn Johansen pr. e-mail (formand@ohf.dk) eller pr. tlf. 3314 1815.
Ansøgningsfrist: den 31. oktober 2020
Legatet uddeles i december måned.

Hellebæk-Aalsgaard
Egnshistoriske Forening
Denne forening varetager bevarelsen af bygninger herunder
vedligeholdelse og drift af Hammermøllen, Turbinehuset og
Probérhuset som museum. Aktiv i foreningens bestyrelse er
skorpen Anders Møller Nielsen 81/63 og den tidligere dagelev
Peter Uldum. Peter som næstformand og Anders som sekretær
og arkivleder.
Formålet med denne præsentation er foreningens seneste to
bogudgivelser, som især den ene fortjener at blive kendt i
skorpekredse. Den ene bog handler om Hellebæk kirke, der i
år har ligget 100 år på den tidligere stejleplads i Aalsgaarde
efter at have fungeret som sognekirke i sydfløjen på Hellebækgård siden 1786. Skorpernes nære tilknytning til kirken er
beskrevet i bogen.
Den anden bog er 2. bind om Kronborg Geværfabrik fra 1800
til 1842. Det er en fortsættelse af 1. bind, der omhandler geværfabrikken i perioden 1745-1800, som blev udgivet som
årbog i 2019.
Bøgerne kan købes i Café Hammermøllen eller hos foreningens kasserer Gerda Brøgger pr. e-mail:
gerda.broegger@stofanet.dk. Pris: Hellebæk kirke for 100 kr.
Kronborg Geværfabrik 1800-1842 for 150 kr.

Ved tegning af medlemskab (årskontingent 200 kr. for en familie) får man
de 2 bøger (værdi 250 kr.) som velkomstgave. Medlemskab tegnes ved
kontakt til kassereren.

Årets generalforsamling
Foreningens generalforsamling har aldrig – med eller uden forudgående middag – været noget tilløbsstykke; men den igangværende coronakrise gjorde i år også sit til, at
den udskudte generalforsamling måtte gennemføres med blot 8 deltagere (foto).

Referatet følger på side 3-4
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Efterårets arrangementer
Med de nuværende retningslinjer for social adfærd satser bestyrelsen på at gennemføre et program med én månedligt Åbent-Hus-aften den
første tirsdag i Oktober, November og December
kl. 19-21:00.
Med forbehold for ændringer, er programmet
følgende:

Bestyrelse
103/57
55/66
32/59
40/68
2/90
50/68

Finn Johansen, formand
Søren Derving, næstfm.
Aage Johansen, kasserer
Steen Bertelsen
André Fleron
Palle J.L. Bærentzen

Suppleant
Ledig

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

Webmaster for
www.ohf.dk

61/77 Michael Brimer

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

Den 6/10: Vin-og ølsmagning med Søren Derving og Palle Bærentzen som tovholdere.
Den 3/11: Et historisk foredrag med Hellebæk
og Ålsgårde som tema med Steen Bertelsen som
tovholder
Den 1/12: Julebanko med André Fleron og Finn
Johansen som tovholdere.
Hvad der derudover skal foregå er deltagerne
ene om at bestemme sammen med tovholder.
Alle Skorper er velkomne – medlemmer som
ikke-medlemmer.

Fundatsændringen
Bestyrelsens forslag til ændring af Stiftelsens Fundats § 3, 4 , 6A og 6B blev enstemmigt vedtaget.
Det betyder, at der fremover på den ordinære generalforsamling kan træffes bindende beslutning om at dække et budgetteret driftsunderskud ved træk på den bundne kapital.
Den reviderede fundats kan downloades fra
foreningens hjemmeside (www.ohf.dk).

Ægte
Skorpe
manchetknapper
Pris: 200 kr.
Bestilles hos formanden

Referat af den ordinære generalforsamling den 20/8-2020
Formanden bød velkommen til den Coronaramte generalforsamling. Ikke overraskende havde
kun 8 medlemmer meldt deres deltagelse, så generalforsamlingen kunne gennemføres uden at
komme i konflikt med de aktuelle retningslinjer for fysisk afstand.
1. Valg af dirigent og referent
Formanden (103/57 Finn Johansen) blev – lidt utraditionelt - enstemmigt valgt som både dirigent og referent. Han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt i medlemsbladet i februar til afholdelse den 23/4, og at den senere på grund af Coronapandemien
måtte udskydes til den 20/8.
2. Bestyrelsens beretning
Den skriftlige beretning, der forlods var udsendt med medlemsbladet, blev umiddelbart sat til
debat. Formanden fandt anledning til at fremhæve den bemærkelsesværdige store tilgang af 16
nye medlemmer, som siden er øget med yderligere et medlem fra årgang 1976.
Til beretningen havde formanden kun at tilføje, at det omtalte fødselsdagsarrangement den
15/3 ikke kunne gennemføres, da landet umiddelbart forinden blev lukket ned.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
3. Regnskab og budget
Foreningens mangeårige kasserer (siden 1985) 32/59 Aage Johansen gennemgik regnskaber
og budget, hvilket afstedkom følgende bemærkninger:
Ad. Foreningen
Årets underskud blev væsentligt mindre pga. færre udgifter til medlemsarrangementer, hvilket
dog alene skyldes, at den budgetterede store aktivitetsudvidelse ikke blev realiseret. Budgettet
for medlemsarrangementer i 2020 er således reduceret, men er fastholdt på et højt niveau
(30.000 kr.).
Ad. Stiftelsen
Den mest markante post er ”renteindtægter”, som fortsat bliver mindre og mindre; hvilket for
år 2020 vil indebære et så stort træk på den disponible kapital, at foreningen fremover vil
komme i den situation at måtte gennemføre drastiske besparelser, hvis ikke bestyrelsen forslag
om åbne for træk på de bundne aktiver bliver vedtaget.
Ad. Emma Emilie Charlotte Johansens Legat
Legatets økonomi er beskedent; og dets afkast bliver i dag dog også primært anvendt til at
opretholde foreningens medlemskab af Privatskolens støtteforeningen.
Regnskaber og budget for 2020 blev herefter enstemmigt genkendt.
4. Valg til bestyrelsen
103/57 Finn Johansen og 2/90 André Fleron var begge på valg. De blev genvalgt. Finn som
formand. Finn benyttede lejligheden til at bekendtgøre, at det bliver hans sidste formandsperiode. Næste år bliver han 80 år, og så mener han, at en anden må tage over.
Som afløser fra fratrådte 61/77 Michael Brimer blev uden modkandidater den af bestyrelsen
indstillede 50/68 Palle Bærentzen valgt enstemmigt.
5. Valg til revisorer
De nuværende revisorer 17/68 Flemming Højstrup Hansen, 105/65 Peter Gehrke og 29/70 Ole
Kock blev alle genvalgt.
6. Valg til Legatudvalget
84/86 Thomas Vallentin Petersen blev genvalgt.
7. Forslag
Bestyrelsens forslag om ændring af Fundats for Opfostringshusforeningens Stiftelses §3, 4,
6A og 6B blev herefter behandlet. Der var ingen spørgsmålet til forslaget, som dirigenten herefter kunne konstatere var enstemmigt vedtaget. Da generalforsamlingen imidlertid ikke var
beslutningsdygtig, skal forslagets endelige vedtagelse ske med en kvalificeret majoritet uden
hensyn til de mødendes antal på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling.
Forts. næste side

