MEDLEMSBLAD

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 at 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 fremlægge 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.
Fundats for Stiftelsen:
§3

§4

Stiftelsens egenkapital består pr. 1. januar 2019 af kr. 2.769.596 i bunden
kapital og kr. 63.151 i disponibel kapital. Kapitalen skal være urørlig.
Den samlede bestyrelse kan dog i undtagelsestilfælde beslutte at anvende
en del af egenkapitalen til et formål nævnt i § 2.
Bestyrelsens beslutning skal godkendes af en kvalificeret majoritet
(tre fjerdedele) af de mødende på en ordinær generalforsamling.
I tilfælde af at det årlige regnskabsmæssige resultat udviser overskud,
disponeres dette efter § 6A.
I tilfælde af at det årlige regnskabsmæssige resultat udviser underskud,
disponeres dette efter § 6B.
Notering på navn (”og prohibitivpåtegning” slettes i overskriften)
(Uændret tekst)

§ 6A Overskuddets anvendelse
(Tekst som i den tidligere § 6)
§ 6B Underskuddets dækning
Årets regnskabsmæssige underskud dækkes af egenkapitalen i følgende
rækkefølge:
1) af Stiftelsens disponible kapital
2) af Stiftelsens bundne kapital
Den nuværende fundats kan downloades fra foreningens hjemmeside www.ohf.dk

Babyboomet udeblev,
men OHF har fået 16 nye medlemmer på ét år
De to ting har naturligvis intet med hinanden at gøre, men alligevel illustrerer de
begge, hvor svært det er at spå om fremtiden!
I foreningen kan vi glæde os over, at det endelig er lykkedes at få vendt den nedadgående kurve, hvad medlemstallet angår; og det så eftertrykkeligt, at foreningen i
dag har 134 medlemmer eller 12 flere end for et år siden.
Af de 16 nye medlemmer er 7 Skorper, mens de øvrige 9 er ægtefæller og Skorperelaterede personer.
Kontakt formanden (formand@ohf.dk) hvis du også ønsker at blive
medlem; det koster kun 250 kr. årligt.

Vær med til at fejre foreningen!
Søndag den 15. marts fejrer vi foreningens stiftelse for 148 år siden.
Det gør vi på to måder – først med mad,
drikke og snak og derefter med en af
Troels Kløvedals film. Du bestemmer
selv, om du vil blive og se filmen. Aftenens program er i korthed følgende:
Dørene åbnes kl. 17:00 til en forfriskning, lidt snacks og en sang. Kl. 18:00 er
der middag. En populær ”husmandsret”
fra London Pub. Dertil en øl, vand eller et glas vin efter eget valg. Afsluttende
med kaffe.
Kl. 20:00 viser vi, for dem der har lyst, et afsnit af filmen ”Nordkaperen i Grækenland” på foreningens nye filmanlæg. Vi forventer at slutte kl. 21:00.
Pris: Gratis for medlemmer. Gæstepris: 150 kr.
Tilmelding til middagen: senest den 8/3 hos formanden på tlf. 3314 1815 eller
e-mail til ”formand@ohf.dk”.
Begrænset antal pladser (max. 28), derfor først-til-mølle.
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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

Palle J.L. Bærentzen

Revisorer

17/68 Fl. Højstrup Hansen
105/65 Peter Gehrke
29/70 Ole Kock

Stiftelsen

103/57 Finn Johansen

Nye medlemmer
16/59
60/62
34/71
B-mdl

Ove Nissen
Bjarne Ivar Jensen
Åge Rasmus Buss
Henning Dueholm

Velkommen i foreningen
Mindeord
Foreningens ældste medlem 96/39 Keld de Voss
døde den 19/11-2019.
Han blev 94 år.
Keld blev blomsterhandler. Han drev i mange år
en blomsterforretning på
Værnedamsvej sammen
med en ven og partner.
Han var en livsnyder.
Kunne lide god mad og søde sager. Han deltog i alle foreningens fester;
og da fysikken satte en stopper for dette, blev
han på sin 90 års fødselsdag udnævnt til
”overordentligt” medlem af foreningen.
Æret være hans minde.

Tlf. 33141815 efter kl. 18:00
E-mail: formand@ohf.dk

Adresseændring

Meddeles til formanden
pr. e-mail til formand@ohf.dk
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Ordinær generalforsamling 2020
Hermed indkaldes til generalforsamling torsdag den 23. april kl. 19:00 i foreningens lokaler
med følgende dagsorden:
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 udsendes sammen med regnskaberne og budget med Skorpen
nr. 2 ultimo marts måned.
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 til bestyrelsen.
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.
Ekstraordinær generalforsamling torsdag den 23. april kl. 20:30
Samtidig indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling til endelig vedtagelse af bestyrelsens
vedtægtsændringsforslag, såfremt forslaget ikke bliver vedtaget på den ordinære generalforsamling med den i vedtægten krævede medlemsdeltagelse.

Ledig bestyrelses/suppleantpost til en ”yngre” Skorpe!
Nytårskur med fuldt hus!
Kuren blev afholdt lørdag den 11/1. Stemningen var i top. Der blev sunget – godt hjulpet
af foreningens operasanger 61/61 Pols (PoulErik Højer) – der blev quizzet og snakket.
For første gang i mange
år var alle 28 kuverter
besat. Kuren vil også
blive husket for det store feminine islæt; idet
hele 8 af de deltagende
skorper havde inviteret
deres ægtefælle med.
Og succesen blev yderligere understreget af, at
3 af de deltagende gæster efterfølgende valgte
at blive medlem,

På årets generalforsamling skal der vælges en afløser for 61/77 Michael Brimer, som af
private årsager har besluttet at udtræde af bestyrelsen. Han fortsætter dog som webmaster
for foreningens hjemmeside.
Så der følger umiddelbart ingen specifikke arbejdsopgaver med posten; men det forventes,
at du på sigt vil påtage dig selvstændige opgaver indenfor regnskab, kommunikation/it eller
arrangementer. Bestyrelsen holder 6-7 møder årligt af ca. 3 timers varighed.
Vi søger en Skorpe, der godt vil ”betale” lidt af det, som DKO har givet, tilbage til andre
Skorper i foreningens regi. Gerne en ”yngre” af slagsen, for om ikke andet at sikre den fortsatte udvikling i bestyrelsesarbejdet.
De øvrige bestyrelsesmedlemmer:
103/57 Finn Johansen
formand siden 2005
55/66 Søren Derving
næstformand siden 2017
32/59 Aage Johansen
kasserer/regnskab siden 1985
40/68 Steen Bertelsen
b-medlem fra 2017
2/90 André Fleron
b-medlem fra 2019
Har du lyst til at overtage den ledige post, skal du kontakte foreningens formand 103/57 Finn Johansen på tlf. 3314 1815 eller
pr. email til formand@ohf.dk

