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OPFOSTRINGSHUSFORENINGENS

Årets gule ærter-aften 7. februar var endnu en
af de succesfulde sammenkomster, lokalerne
på Ndr. Fasanvej så ofte har været rammen
om. Succes’en skyldes først og sidst kvaliteten
af dette herremåltid samt et passende udvalg
af ædle dråber at skylle ned med. Og så var
det herligt med den store deltagelse, hvoraf en
del var ”nye ansigter”.

MEDLEMSBLAD

Skorpen nr. 1

Det er en gammel tradition, at Opfostringshusforeningen markerer skolens
'fødselsdag i Hellebæk. Og selv om Hellebækgård ikke længere skal være
en kostskole (se medfølgende beretning), så er bestyrelsen alligevel i gang
med at planlægge en medlemsudflugt til Hellebæk lørdag den 30. juni.
Sæt allerede nu X i kalenderen – senere vil der komme nærmere
information på hjemmesiden www.ohf.dk og i næste nr. af Skorpen. jcp

Vigtig debat på
generalforsamling 20. marts
På de følgende sider kan du se indkaldelse til
årets generalforsamling 20. marts kl. 19:30
med dagsorden, bestyrelsens beretning og
regnskab/budget.
Kom og sæt dit præg på den vigtige
debat om foreningens fremtidige virke. jcp
Formand Finn Johansen –
lægger op til vigtig debat på
generalforsamlingen.
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i de gule ærter
Se mere på bagsiden

Generalforsamling 2007

Nye medlemmer

Runde fødselsdage

Indkaldelse og dagsorden

Vi byder velkommen til

Vi gratulerer

Opfostringshusforeningens
ordinære generalforsamling finder sted

75/45
11/59
38/59
50/73
62/93
81/95

26. februar
72/37 Carl Aage Præst
85 år

tirsdag den 20. marts 2007 kl. 19:30
i foreningens lokaler,
Ndr. Fasanvej 124B, Frederiksberg.

Årets runde jubilæer

Dagsorden:
Pkt. 1. Valg af dirigent
Pkt. 2. Bestyrelsens beretning – udsendt med dagsordenen
Pkt. 3. Godkendelse af det reviderede regnskab for 2006 og af budget 2007 for
foreningen, Stiftelsen og Emmas Legat
Pkt. 4. Valg til bestyrelsen:
48/59 Jens Chemnitz Povelsen – modtager genvalg
32/59 Aage Johansen – modtager genvalg
28/56 Curt Kristensen – modtager genvalg
60/77 Peter Mors – modtager genvalg (1. suppleant)
52/55 Erik Knudsen – modtager genvalg (2. suppleant)
Pkt. 5. Valg til revisorer:
96/39 Keld de Voss – modtager genvalg
55/56 Søren Derving – modtager genvalg
17/68 Flemming Højstrup Hansen – modtager genvalg
91/64 Kurt Starlit – modtager genvalg (suppleant)
Pkt. 6. Valg til legatudvalget:
4/85 Peter Falver – modtager genvalg
8/49 Erik Bødstrup Hansen – modtager genvalg
61/51 Ola Møller – (1. suppleant)
85/51 Leif Rygaard – modtager genvalg (2. suppleant)
Pkt. 7. Forslag fra medlemmer og bestyrelsen:
a. Medlemskontingent for 2008
Bestyrelsen foreslår indførelsen af et enhedskontingent på 250 kr. årligt.
b. Anvendelse af DKO’s navn og logo
Det er bestyrelsens opfattelse, at DKO’s navn og logo ikke må anvendes på den
familiekoloni, som Københavns Kommune vil etablere på den selvejende institution
DKO’s ejendom Hellebækgård. Foreningen skal gøre alt for at forhindre dette.
c. Fremtidsopgave (mission) for foreningen
Bestyrelsen foreslår, at foreningen skal støtte etableringen af en kostskole for
forældreløse børn i Afrika subsidiært yde økonomisk støtte til udbygning af en
eksisterende kostskole med henblik på ophold, underhold og undervisning.
Den økonomiske støtte hentes fra foreningens egne bundne midler hhv. fra
indsamlede midler. Støtten formidles gennem en eksisterende hjælpeorganisation.
Bestyrelsen bemyndiges til at undersøge relevante støttemuligheder – og de
vedtægtsmæssige forhold - med henblik på en endelig beslutning på en senere
generalforsamling.
Pkt. 8. Eventuelt.

Bendt Lichscheidt
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Jubilæumsbøger
på auktion
Mange gamle skorper og andre interesserede
har anskaffet sig den flotte jubilæumsbog
”Skorpeskolen – på den yderste pynt”, men der
er stadig et restlager, som bestyrelsen gerne ser
realiseret i form af kontanter. Bestyrelsen mener
fortsat at 250 kr. er en fair pris for dette pragtværk, men vi må også se i øjnene, at netop prisen kan afholde en del medlemmer fra at anskaffe værket.
Så nu åbner vi for muligheden for at give et bud
– med start ved 100 kr. Porto tillægges.
Send dit pristilbud til
finnjohansen@webspeed.dk eller ring på
3314 1815 og deltag i den daglige auktion. fj

Legat til Skorper
under uddannelse
Sognepræst Carl Verner Blume og
hustru Louise von Magius’ legat
Formål: Legatets formål er at støtte
retskafne, dygtige og flittige drenge og
unge mennesker, der er udgået fra DKO,
og som efter at have været elever og haft
deres hjem på skolen ønsker en videre
uddannelse.
Ansøgning: Motiveret ansøgning skal
sendes til advokatfirmaet C.E.Jensen,
Meldahlsgade 5, 1613 København V.

Dødsfald
49/40
Finn Mouritzen
73/42
Preben Larsen
B-medlem
Hilda Thanning
Æret være deres minde.

En rigtig lækkerbisken
Ny dvd med billeder fra skorpelivet i Randersgade i 30’erne
En række gamle smalfilm med billeder fra
Randersgade, turen til Opfostringshuset i
Kristianstad (Oslo) og meget mere fra slutningen
af 30’erne er blevet overspillet til dvd-mediet.
Det er 90/40 Jens Gert Rasmussen, som har
sørget for overspilning af en række s/h tekstede
stumfilmoptagelser fra foreningens historiske arkiv. En lækkerbisken for skorper i almindelighed
og Randersgade-skorperne i særdeleshed.
Jens har tilbudt at fremstille det antal dvd-kopier, der måtte være interesse for. Rent praktisk
betyder det, at du skal sende din bestilling til
Finn Johansen på finnjohansen@webspeed.dk eller ring på 3314 1815.
Dvd’en vil blive postforsendt i plastmappe.
Prisen er ca. 20 kr. + porto. fj

