Bestyrelsens beretning
Den ordinære generalforsamling den 24. april 2018
Medlemstallet
Medlemstallet er i dag 122, dvs. 7 færre end for et år siden. Det er ikke overraskende. Ja, dog
alligevel, for faldet ville have været meget større, hvis ikke foreningen havde fået 10 nye medlemmer.
Det faldende medlemstal skyldes ikke mindst de fem, som døde i det forløbne år.
Det var 43/41 Torben Richter, 86/53 Jens Ole F. Rasmussen, 80/52 Ole Lange, B-mdl. Margrethe Olsen og senest 52/55 Erik Knudsen. Æret være deres minde.
Den resterende afgang dækker over udmeldelser – nogen pga. sygdom, andre pga. utilfredshed
med bestyrelsens dispositioner – og medlemmer, som er blevet slettet pga. manglende kontingentbetaling.
Årg. 1966 er den årgang, som i dag er repræsenteret med det største antal medlemmer, nemlig 9.
Kampagnen ”Skaf et nyt medlem” fortsætter. Den der skaffer et nyt medlem, får som tak et sæt
skorpe-manchetknapper (værdi 200 kr.).
Den nye klokkestabel
Årets største begivenhed blev indvielsen af den nye klokkestabel på skolen i Hellebæk. Det skete i forbindelse med det årlige skorpetræf søndag den 6/8, hvor foreningens medlemmer var
inviteret til brunch på Café Hammermøllen.
Indvielsen af klokkestablen var resultatet af flere års arbejde med at få myndighedernes tilladelse til at genopføre klokkestablen på skolens grund og på at få de praktiske forudsætninger for
opførelsen tilvejebragt. Arkitekt Jan Utzon, der er tidligere dagelev på skolen, påtog sig vederlagsfrit at udarbejde det nødvendige tegningsmateriale til brug for myndighedsbehandlingen og
den håndværksmæssige udførelse. Den fysiske konstruktion og opførelse blev lagt i hænderne
hos den tidligere naver Rasmus Bjørn Frederiksen, og det lykkedes at få hele projektet fuldt
finansieret med frivillige donationer fra medlemmer, Emma E.C. Johansens Legat og DKOfonden.
Den officielle indvielse skete med medvirken af Grete Ankerstrøm, tidligere direktrice på DKO
og enke efter skolens forstander Jørgen Ankerstrøm i perioden 1963-86, og 21/65 Erik Reimer
der demonstrerede, hvordan han som klokkedreng ringede med klokken. Efter demonstrationen
fik privatskolens elever lejlighed til at smage de nok så berømte ”skorper” i form af 12 mm tykke, fedtsmurte rugbrødshumpler.

Genopførelsen af klokkestablen har været genstand for meget debat - ikke mindst blandt skorper på de sociale medier – skorpenetværket på Facebook. Men det er historie nu. Klokkestablen
er genopført og står nu som det synlige bevis på skorpernes 50-årige epoke i Hellebæk, og den
venter nu blot på at finde sin funktion i privatskolens daglige liv.
Vedtægtsændringer
På den ekstraordinære generalforsamling i september blev ændringsforslagene til fundatsen for
Opfostringsforeningens Stiftelse endeligt vedtaget, således at også skorpers børn og børnebørn
kan søge foreningens uddannelseslegat. Dog således at ordinære medlemmer af foreningen har
fortrinsret til stiftelsens legatmidler.
Endvidere blev det vedtaget, at legatudvalget fremover kun skal bestå at 6 medlemmer, nemlig
3 bestyrelsesmedlemmer og 3 medlemmer, der udpeges af generalforsamlingen; og endeligt
blev Fonden Det kgl. Opfostringshus indsat som administrator for ”Opfostringshusforeningens
Skolelegat”, som skal oprettes den dag, foreningen ophører at bestå.
Legatuddelingen 2017
Vedtægtsændringen medførte ikke overraskende, at legatudvalget modtog det største antal ansøgninger i mange år; langt flere end Stiftelsens legatmidler kunne imødekomme.
Men heldigvis indvilgede bestyrelsen for det nye skorpelegat (Beildorffs Legat/Fond) at overtage de ansøgninger, som legatudvalget fandt støtteberettigede, men som foreningen ikke selv
havde midler til at støtte.
Resultatet blev således, at legatudvalget uddelte 15.000 kr. i 5 små portioner, mens Beildorffs
Legat/Fond i alt uddelte 41.000 kr. til 5 ansøgere – alle som støtte til uddannelse.
Vi er Beildorffs Legat/Fond stor tak skyldig for den udviste imødekommenhed. Om vi også i år
vil opleve samme store søgning, vides ikke. Men mon ikke. Så er det godt at vide, at bestyrelsen for Beildorffs Legat/Fond har tilkendegivet, at man gerne støtter de ansøgninger om uddannelsesstøtte, som foreningen ikke selv er i stand til at imødekomme.
Foreningens nye hjemmeside, www.ohf.dk
Foreningens hjemmeside har fået et nyt udseende og er blevet konverteret til et program, som
gør, at hjemmesiden kan tilpasse sig de mindre skærmstørrelser, som f.eks. smartphones, tablets, som mange i dag bruger til søgning på nettet.
Samtidig har 61/77 Michael Brimer afløst formanden som hjemmesidens webmaster. Han har
sammen med den ansvarlige for hjemmesidens fotogalleri 69/73 Bjarne Larsen (Sakker) forestået den store konverteringsopgave.
Michael modtager fortsat gerne input til, hvordan hjemmesiden kan gøres bedre – mere brugervenlig og tilgængelig.
Foreningens nye hjemmebiograf
Foreningen har gået installeret et moderne filmfremvisningsanlæg med henblik på i fremtiden
at kunne afholde private filmforevisninger i foreningens lokaler.
Beslutningen om at etablere anlægget blev truffet på baggrund af erfaringerne fra efterårets
arrangement i Cinemateket, som viste, at der er en interesse for at se film på et større lærred
end de fleste har adgang til privat.

Bestyrelsen måtte dog erkende, at det ville blive en kostbar affære at henlægge filmforevisningerne til biografer som Cinemateket. Den billigste løsning ville være at investere i et anlæg
i foreningens egne lokaler. Anlægget er installeret, og det blev indviet i forbindelse med foreningens fødselsdagsfest den 18/3.
Bestyrelsen overvejer brugen af anlægget i den kommende efterårs- og vintersæson.
Foreningens nye sangbog
Vi sang morgen, middag og aften på skolen; og vi har en tradition for at synge, når vi mødes i
foreningen. Og det har i generationer været sange, som er samlet i foreningens lille sanghefte,
sange som for manges vedkommende handler om skorper og skolen, da den lå i Randersgade
vel at mærke. Sange som ”Vort barndomshjem…” og ”I Solen staar fløje og Mures Karmin
med Ranker af Roser og Vedbend og Vin…” har næsten ikonisk status – ikke kun hos de som
gik i Randersgade, men også hos de skorper, der fulgte efter i Hellebæk.
Sangtraditionen har dog længe trængt til at få tilført ny inspiration i form af et mere nutidigt
repertoire. Så da foreningen skulle fejre sin 146. års fødselsdag, besluttede bestyrelsen at annoncere, at foreningen ønskede sig en ny sangbog, nemlig sangbogen ”Sange for livet” udgivet af Ældresagen.
Dette valg har fået en del spidse kommentarer – bl.a. på skorpenetværket på Facebook. Kritikerne mente, at man ved at vælge Ældresagens sangbog sendte et forkert signal til omverdenen om, at foreningens medlemmer ikke hører til de helt unge. Og det med den høje gennemsnitsalder er jo ikke helt forkert!
Bestyrelsen valgte dog at fastholde sin beslutning. Sangbogen ”Sange for livet” er så absolut
ikke præget af udgiverens navn og virke. Bogen indeholder et bredt udvalg af kendte sange og
viser fra den danske sangskat. Og medvirkende til valget var dog også, at den er betydeligt
billigere end Højskolesangbogen, nemlig 149 kr.
Rigtigt mange har allerede fulgt bestyrelsens opfordring til at støtte anskaffelsen af den nye
sangbog. Fra medlemmer og venner af foreningen er der allerede nu kommet donationer, så
foreningen har kunnet indkøbe de første 20 eksemplarer.
Årets arrangementer
Ud over de allerede omtalte arrangementer med skorpetræffet og klokkestabelindvielsen i
Hellebæk, filmarrangementet i Cinemateket og foreningens fødselsdagsfest blev julen 2017
fejret med den traditionelle julefrokost i foreningens lokaler.
Ikke alle arrangementer har lige stor interesse, og tilslutningen til den traditionsrige middag
med gule ærter og pandekager har i de sidste par år været så beskedent, at bestyrelsen i år har
valgt at droppe arrangementet for i stedet at genoptage fejringen af foreningens fødselsdag.
Om ikke andet for at forberede medlemmerne på den fest, som skal holdes, når foreningen om
4 år kan fejre sit 150. års jubilæum.
Fravalget af de gule ærter og pandekager skuffede selvsagt nogle; men bestyrelsen må nu
engang vurdere, hvor kræfterne og økonomien bedst kan anvendes.
Fonden Det kgl. Opfostringshus
Fondens planer om genopførelsen af den manglende (nedbrændte) bygningsfløj i Hellebæk er
ikke kommet videre i det forløbne år. Fonden forsøger fortsat at finde en samarbejdspartner,
som kan bidrage med den nødvendige kapital til projektet.
Privatskolen mangler plads og har derfor måttet leje sig ind i lokaler i den nærtliggende, nyistandsatte Kongens Mølle.
Foreningens repræsentanter i fondsbestyrelsen er 56/58 Erik Povelsen og 84/63 Eyvind Vesselbo.

Medlemsbladet Skorpen
Medlemsbladet er udkommet i 4 numre i løbet af 2017. Godt halvdelen af foreningens medlemmer har valgt at modtage bladet digitalt, hvilket sparer foreningen for et pænt beløb til porto.
Og det er fortsat sådan, at enhver kan downloade det seneste og ældre numre af bladet fra foreningens hjemmeside.
Bestyrelsen
Bestyrelsen har i det forløbne år afholdt 5 møder og en arbejdslørdag for etablering af det nye
filmfremvisningsanlæg. Samarbejdet har fungeret på sædvanlig positive og konstruktive måde.
Det er med beklagelse, at vi på generalforsamlingen i år må sige farvel til 3/57 Christian Alfred
Bech; men han har fundet tiden inde til at drosle ned i foreningssammenhæng.
Bestyrelsen vil godt takke Christian for hans mangeårige virke som bestyrelsens sekretær og ikke
mindst for de kulinariske serveringer, som han har stået for i forbindelse med bestyrelsens møder.
Bestyrelsen stiller ikke med en afløser for Christian på generalforsamlingen, men har besluttet at
vente med at tage stilling til om der skal vælges en afløser til næste års generalforsamling.
Med de nuværende 6 bestyrelsesmedlemmer er vedtægtens bestemmelser om bestyrelsens størrelse overholdt.
Bestyrelsen vil slutte beretningen med at rette en varm tak til foreningens revisorer og legatudvalget for samarbejdet i det forløbne år – og til medlemmerne som har sluttet op om foreningens arbejde ved bl.a. at deltage i foreningens arrangementer.
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