Vil du med til Flakfortet?
Søndag den 3/6 med afgang kl. 10 fra Nyhavn ud for nr. 71
og retur fra øen kl. 14:50
Udflugten var oprindeligt planlagt at skulle foregå lørdag den 2/6, men et større firma har
booket alle pladser på båden, så derfor forsøger
vi nu at gennemføre udflugten søndag den 3/6,
stadigvæk med afgang kl. 10.
Alle, der gerne vil deltage, skal STRAKS
kontakte 3/57 Christian Beck på tlf. 3962
5512 eller pr. e-mail til chrabeck@gmail.com.
Afgangen kl. 10 er betinget af, at vi mindst kan samle 20 voksne. Invitationen gælder også
din kone/kæreste og dine mindreårige børn (4-12 år).
På Flakfortet er der en historisk rundvisning af ca. 50 min. varighed, hvorefter der vil være tid til på egen hånd at udforske øen, spise frokost i restauranten eller holde picnic med
medbragt mad på toppen af øen, hvorfra der er en flot udsigt til bl.a. Øresundsbroen i det
fjerne.
På øen er der også en lille kiosk, hvor der kan købes drikkevarer, slik og is m.m.
Foreningen betaler for sejladsen og rundvisningen på øen; dog max. for 20 voksne.
Tilmelding sker derfor efter først-til-mølleprincippet.

Årets skorpetræf i Hellebæk
Søndag den 25. august kl. 12– ca.16:00
Vi vender tilbage til det oprindelige koncept, hvor vi mødes på skolen til en uformel og
uforpligtigende sammenkomst. Skolens rektor vil fortælle nyt om den nye skole, og han
vil vise rundt. Bagefter vil man kunne holde picnic på plænen (medbring madkurv), og
som afslutning vil der være en guidet byvandring med lokalhistorikeren Peter Uldum
(tidligere dagelev) for de interesserede.
Arrangementet er åbent for alle skorper med familie. Der er ingen tilmelding, men du må
gerne sende formanden en mail, om at du kommer, på formand@ohf.dk
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Bestyrelsen har på kort tid mistet 3 medlemmer:
3/57 Christian Beck meddelte i god tid før generalforsamlingen, at han havde besluttet at træde ud af bestyrelsen, hvor han i mange år har
fungeret som bestyrelsens sekretær. Han ønskede arbejdsmæssigt at drosle ned i foreningssammenhæng og fortsætte som almindeligt medlem.
Bestyrelsen takker Christian for samarbejdet og
for den økonomiske støtte, han ved flere lejligheder har givet til foreningen, senest i forbindelse med genopførelsen af klokkestablen.
19/68 Jens Carsten Hansen meddelte sin beslutning om at udtræde af bestyrelsen umiddelbart før generalforsamlingen. Han begrundede
sin beslutning med, at han så flere muligheder
for at påvirke udviklingen i foreningen ved at
stå udenfor som almindeligt medlem, og hvor
han fuldt ud kan hellige sig arbejdet med foreningens nye filmklub og dialogen med skorper/
medlemmer på bl.a. Facebook. Bestyrelsen er
ked af at miste det friske pust og den debat, som
Carsten har været eksponent for på bestyrelsesmøderne. Vi glæder os over, at han fortsat vil
bidrage til foreningens udvikling.
48/59 Jens Chemnitz Povelsen udtræden kom
uventet. Dagen efter generalforsamlingen meddelte han, at han af private årsager ikke længere
kunne påtage sig arbejdet som bestyrelsesmedlem og som redaktør af medlemsbladet. Jens var
i nogle år næstformand og til sin udtræden ansvarshavende redaktør for medlemsbladet, hvor
hans journalistiske kompetencer kom til udtryk
på bedste måde. Bestyrelsen takker Jens for
samarbejdet.
Bestyrelsen vil fortsætte arbejdet i sin nye,
reducerede størrelse indtil generalforsamlingen i 2019.

Nyt medlem
29/59 Martin Günter
Velkommen

Mødet med advokat Knud Foldschack
Mødets arrangør 48/59 Jens Povelsen bød velkommen; og efter at
vi havde sunget Halfdan Rasmussens ”noget om Helte. Livet er
en morgengave”, fik aftenens gæst ordet.
Han indledte med at fortælle lidt løst og fast om livet som advokat, og om sit kendskab til ”skorper” og det værdifællesskab, som
han føler, at vi har i livet, med en barndom, som ikke var som de
flestes, men som blev tilbragt for en stor dels vedkommende væk
fra hans far og mor. Han fortalte om sin relation til Troels Kløvedal, som er hans fætter, og som han er advokat for, og hvorfra han
havde sit kendskab til ”skorper”.
Herefter fortalte han åbent om sin barndom, for som han sagde: han taler gerne om sin barndom
og opvækst hos skiftende plejefamilier, børnehjem og kostskoler; modsat andre institutionsbørn
som fortrænger de negative oplevelser fra deres barndom. Hans far, der var skibsreder og ejer af
”Vikingbådene”, var meget velhavende. Hans mor havde arbejdet ombord på en af bådene, og
var blevet gravid med skibsrederen, men det var aldrig blevet til et normalt familieliv. Gang på
gang blev Knud anbragt hos forskellige af moderens bekendtskaber og familie, aldrig mere end et
par år hvert sted. I en periode var han på et børnehjem, en anden periode hos en plejefamilie i
Sverige, og selv i Tyskland var han en overgang anbragt hos nogle af moderens bekendte. Et af
de bedste steder, han var anbragt, var hos nonnerne på Lukasstiftelsen i Hellerup, og her knyttede
han sig til specielt en af nonnerne, som skulle blive hans faste holdepunkt i barndommen. Denne
nonne tog ham til sig og gav ham den tryghed, han aldrig fik hos sin mor, og denne nonne takker
han i dag for, at han trods sin vanskelige opvækst alligevel klarede sig igennem.
Han blev færdig med folkeskolen med et ikke særlig godt resultat, men begyndte så på en HFuddannelse, som med besvær afsluttedes med noget nær landets laveste snit (5,5). I samme periode levede han livet i forskellige kollektiver på Fyn, hvor han prøvede alle de rusgifte, som han
kunne komme i nærheden af.
En veninde foreslog ham jurastudiet, da der ikke var adgangsbegrænsning. Og da han først kom i
gang, fik han interesse for studiet og gennemførte.
Han fortalte om nogle af de store sager, han havde ført, dels for Christiania, dels for Ungdomshuset, samt de andre sager, som andre advokater ikke ville føre. Hans mærkesager har altid været at
hjælpe dér, hvor nogen er blevet uretfærdigt behandlet. For selv om mange siger, at man ikke kan
få retfærdighed i jura, men kun ret, så har ønsket om retfærdighed altid været hans ledetråd, og
det er jo egentlig gået meget godt.
Alt i alt talte Knud i næsten to timer, og det blev aldrig kedeligt. Til sidst var der mulighed for at
stille spørgsmål, og også dette tog han sig god tid til. Etter at han havde fået foreningens vinøse
honorar, var der sandwich og kolde drikke, mens man fik snakket færdigt med hinanden, indtil
det var tid til at gå hjem.
Af Søren Derving og Finn Johansen

Referat af den ordinære generalforsamling den 24. april 2018
Formanden bød velkommen til de tre ordinære medlemmer, som havde valgt deltage i den årlige generalforsamling.
48/59 Jens Povelsen blev valgt som mødets dirigent og formanden 103/57 Finn Johansen påtog sig opgaven som referent.
Bestyrelsens beretning: Efter at have konstateret generalforsamlingens lovlige varsling og indkaldelse
aflagde formanden bestyrelsens beretning, som herefter blev sat til debat. 40/59 Ulf Kobbernagel ville
godt vide, hvorfor Skorper har en særstilling i det nye Beildorffs Legat. Formanden svarede, at det ikke
vides med sikkerhed. Men det antages, at der må have været en forbindelse mellem Beildorff-familien
og skolens forstander Ove Nelsson. Beretningen blev herefter godkendt.
Regnskaber og budget: Foreningens kasserer Aage Johansen gennemgik de reviderede regnskaber og
budgetter. 9/68 Søren Ramløse ville godt vide, hvor foreningens nye filmfremvisningsanlæg er budgetteret. Aage svarede, at anlægget, der blev etableret i januar 2018, ikke indgår i budgettet for 2018, og at
det vil blive udgiftsført med de ca. 10.000 kr., som det har kostet.
40/59 Ulf Kobbernagel undrede sig over, at der er budgetteret et faldende beløb til bankgebyrer, når
udviklingen taler for stigende gebyrer. Aage svarede, at bankgebyrer er stigende, men at det budgetterede beløb på 1.500 kr. for Stiftelsen er realistisk. Regnskaber og budgetter blev herefter godkendt.
Valg til bestyrelsen: 103/57 Finn Johansen blev genvalgt som formand.
3/57 Christian Beck modtog ikke valg, da han ønskede at drosle ned i foreningssammenhæng. Bestyrelsen har besluttet at vente til generalforsamlingen i 2019 med at tage stilling til, om der skal vælges en
afløser.
19/68 Jens Carsten Hansen meddelte, at han alligevel ikke modtog genvalg, da han fremover hellere vil
arbejde som menigt medlem med de medlemsrettede opgaver som foreningens filmklub og dialogen
med skorper på Facebook.
61/77 Michael Brimer blev genvalgt som suppleant og indtrådte derefter i bestyrelsen som afløser for
Jens Carsten Hansen. Suppleantposten er herefter ledig.
Valg til revisorer: De nuværende revisorer 17/68 Flemming Højstrup Hansen, 29/70 Ole Kock og
105/65 Peter Gehrke blev genvalgt. Suppleantposten er ledig
Valg til legatudvalget (det nye)
De foreslåede kandidater, der alle har været medlem af det gamle legatudvalg i en årrække blev valgt.
Efterfølgende bad 19/68 Jens Carsten Hansen om at få valget genåbnet med ham som kandidat til en af
de 3 pladser. Dirigenten imødekom hans ønske, og det efterfølgende ”kampvalg” resulterede i, at følgende blev valgt: 4/85 Peter Falver, 84/86 Thomas Vallentin Petersen og 19/68 Jens Carsten Hansen.
Forslag fra bestyrelsen: Bestyrelsens forslag til en støtteerklæring til Godhavn-drengene blev vedtaget.
Udtalelse om Godhavnsdrengene
Det kalder på stor respekt, at Landsforeningen Godhavndrengene utræ eligt
gennem mere end 13 år har kæmpet for at få en oﬀentlig undskyldning for de
overgreb, drengene for år !lbage var udsat for på ins!tu!onen Godhavn.
Ski$ende regeringer har hid!l afvist at opfylde ønsket om en undskyldning.
Landsforeningen Godhavndrengene skal anerkendes for at have udvirket, at
forældelsesfristen for sager vedr. anbragte børn er ændret og dermed forbedrer anbragte børns re'gheder og muligheder for erstatning.
Vi ønsker med denne stø eerklæring at udtrykke vores sympa! for Landsforeningen Godhavndrengenes fortsa e indsats for at hjælpe anbragte børn.
Opfostringsforeningens generalforsamling den 24. april 2018
Dirigent og formand kunne herefter erklære generalforsamlingen for afsluttet.

