MEDLEMSBLAD

Kreativitet i det gamle palæ
”Det er et fornemt palæ, som Skorpeskolen har
lejet sig ind i på Nordre Strandvej 129 i Hellebæk”. Sådan indleder fotografen Suste Bonnén
sin beskrivelse af skolen i en ny, fornem bogudgivelse ”De bevarer Danmark”, hvor hun på
smukkeste vis præsenterer en lang række fredede
bygninger rundt omkring i landet.
Suste Bonnèn skriver bl.a.: I dag danser børnene
rundt på trapperne med bærbare computere til
skolebrug. Og så er skolen naturligvis på Facebook. Skorpeskolens børn har skrevet stil om
skolen, så de kender dens historie. De synes godt
om, at der er mærker i soklerne, fordi det jo netop
er charmen ved huset, at det er gammelt og har
Foto Suste Bonnen
en historie. Det er sandt, når den helt nye bestyrelse skriver om Skorpeskolen, at »undervisningen foregår i skønne lyse rum,
hvor det æstetiske inspirerer til store tanker og lysten til at værne om omgivelserne. Stedet er omgivet af skov, strand og sø, der stimulerer til kreativitet«.
Hun citerer også den gamle skorpe Hans Edvard Nørregård-Nielsen, der har
skrevet: »Det hvide palæ, der sidst havde tilhørt slægten Schimmelmann, løfter sig hvidt som et kridt på sin grønne bakke ud mod Øresund og med et par
karske skolefløje foran, der med en sjælden tilforladelighed er indføjet i det
sårbare kulturlandskab”.
Når man kommer til skolen i dag, tænker man: Hvor er det herligt, at der er
kommet nyt liv i de gamle renoverede bygninger. Når man træder ind på skolegårdens græsplæner, oplever man et fornemt udtryk for den frihed, skolebørn
har i dag. Især er kontrasten til det tidligere kongelige opfostringshus slående,
når børnene slår sig ned på trapperne og laver lektier på deres bærbare eller
danser barfodede rundt på græsset.
I spisesalen får jeg øje på et par piger, der på tallerkenkanterne har lagt de kasserede brødskorper. Meget symbolsk får de lov til det. Men de er så unge. Kan
de forbinde noget med skorperne på tallerkenen og navnet på deres skole? Ja
da. »Vi har selv skrevet stil om, hvordan børnene havde det her på skolen i
gamle dage. Godt det ikke var os«.
Uddrag fra: Suste Bonnén: De bevarer Danmark – kærlighed til fredede huse.
Frydenlund, 2014. © Forlaget Frydenlund og Suste Bonnén, 2014
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Genrejsningen af klokkestablen
Med velvillig assistance af arkitekt Jan Utzon (tidligere dagelev på DKO og bosiddende i Hellebæk) har vi fået udarbejdet de nødvendige konstruktionstegninger og en
3D-modeltegning til genskabelse af den gamle klokkestabel. Tilbud er indhentet og
leverandøren er fundet. Den nye klokkestabel i egetræ vil koste ca. 84.000 kr.
Tv. Den gamle klokkestabel fra 1953
Herunder: Den nye tegnet af Jan Ulzon

Nu mangler vi blot at få grønt lys fra Helsingør Kommune for genrejsningen. Det burde være en form sag, da der er tale om en retablering af noget, der har stået på skolens
grund i 50 år.
Vi starter derfor indsamlingen, der skal finansiere genrejsningen. Vi har allerede
modtaget tilsagn om støtte på godt 20.000 kr.
Bestyrelsen skal opfordre alle til at støtte genrejsningen med et bidrag, der skal
indbetales på den særlige indsamlingskonto 1551 - 7670002084 i Danske Bank.
Oplys nr./årg., navn og klokkestabel.
Bidragene vil blive tilbagebetalt, såfremt genrejsningen må opgives.
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2000 Frederiksberg

Nye medlemmer
112/53 John Arvid Borgstrøm (Larsen)
2/90 André Fleron
Vi byder begge velkommen i foreningen

Runde fødselsdage
Vi gratulerer

Mobiltlf.: 24786525
Web-adr.: www.ohf.dk

Bestyrelse
103/57 Finn Johansen, formand
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
næstformand
32/59 Aage Johansen, kasserer
3/57
Christian Beck, sekretær
89/52 Kjeld Simon Villadsen
55/66 Søren Derving
28/59 Hans-Ole Munck Petersen

Suppleanter
19/68
39/74

Jens Carsten Hansen
Stig Sonne

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

14/7 92/56 Finn Tønnesen
Vi ønsker Finn tillykke

75 år

Overordentligt medlem

Bestyrelsen har tildelt 96/39 Keld de Voss
kontingentfrihed og
samtidig udnævnt
ham til
”overordentligt”
medlem i anledning
af hans 90 års fødselsdag og som anerkendelse for hans
livslange medlemskab og medvirken i
foreningens arrangementer.

Adresseændring
Meddeles til foreningens sekretær
Christian Beck på tlf. 39625512
eller e-mail sekretaer@ohf.dk

Bladet Skorpen
Redaktion
Ansv. Redaktør
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
Mobil 51 29 03 01
E-mail:
mail@jenspovelsen.dk
Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.
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Nye livsvarige medlemmer
77/46
3/57
55/66
19/68

Erik K.W. Rasmussen, Las Vegas
Christian Beck
Søren Derving
Jens Carsten Hansen

For at blive livsvarigt medlem skal du indbetale et engangsbeløb svarende til 10 års
kontingent, dvs. 2.500 kr. i 2015.

b) John Gervin Andersen havde fremsat følgende forslag:
Foreningen opsiger sit medlemskab af Skorpeskolens Støtteforening.
Bestyrelsen pålægges at sørge for at få fjernet foreningens navn og
kong Frederik den 5.s monogram fra privatskolens hjemmeside.
Afstemningsresultatet blev, at 9 stemte imod, 1 stemte for og 2 hverken for eller imod.
Eventuelt
a) Formanden orienterede om klokkestabelprojektet: Indsamlingen går
i gang, så snart de tekniske og økonomiske forhold er afklaret. Der er
allerede taget kontakt til et par eksterne legater/sponsorer.
b) Skorpetræffet 2015: forventes afholdt lørdag den 29. august.
c) Medlemsbladets 125 års jubilæum om 3 år: Hvordan skal det fejres?
d) Kong Frederik den 5.s monogram på foreningens tryksager: Hvilken version skal vi bruge? 39/74 Stig Sonne vil undersøge de formelle
regler.
Dirigenten kunne derefter afslutte generalforsamlingen, og formanden
takkede dirigenten og de fremmødte for deres deltagelse.
Ref. 103/53 Finn Johansen
Godkendt den 9. maj 2015
af dirigenten: 19/68 Carsten Hansen

Kontingent 2015 (og evt. restancer)
Bestyrelsen gentager sin opfordring til de, der endnu ikke har fået indbetalt de 250 kr. i årskontingent - plus hvad man måtte have af restance fra tidligere år - på foreningens netbank kontonr. 1551 –
0003022536 i Danske Bank. Kontakt foreningens kasserer (Aage Johansen), hvis du er i tvivl. Han kan kontaktes på tlf. 35372456.

Manchetknapper
Ægte Skorper bør eje et sæt manchetknapper med de gamle slidte uniformsknapper.
Pris: 200 kr.
Knapperne bestilles hos formanden pr. tlf.
eller e-mail: formand@ohf.dk
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budgettet for 2015 ikke er budgetteret med en lejeindtægt fra Grænseforeningen, da en lejekontrakt endnu ikke er underskrevet.
John Gervin Andersen påpegede, at støttebidraget til skolen i Hellebæk ikke må udgiftsføres i foreningens regnskab. Det vil være i strid
med vedtægterne.
Aage Johansen foreslog, at støttebidraget fremover betales af Emma’s
legat, da dette legats indtægter bl.a. må anvendes til enhver foranstaltning, der er egnet til at gavne såvel foreningen som DKO.
Regnskaberne og budget blev herefter godkendt med 11 stemmer for og
1 hverken for eller imod..
Valg til bestyrelsen
48/59 Jens Chemnitz Povelsen – genvalgt som næstformand
32/59 Aage Johansen – genvalgt som kasserer
55/66 Søren Derving – genvalgt som bestyrelsesmedlem
19/68 Jens Carsten Hansen – genvalgt som suppleant
39/74 Stig Sonne – nyvalgt som suppleant
Valg til revisorer
17/68 Flemming Højstrup Hansen – genvalgt
29/70 Ole Kock – genvalgt
105/65 Peter Gehrke – genvalgt
Valg til Legatudvalget
65/61 Ole Rafn Petersen – genvalgt
4/85 Peter Falver – genvalgt
85/51 Leif Rygaard – genvalgt
Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
a) Valg af foreningens medlem af DKO-fondens bestyrelse
Bestyrelsen foreslog foreningens formand 103/57 Finn Johansen, som
har været medlem af fondens bestyrelse under fondens omdannelse og
økonomiske rekonstruktion.
John Gervin Andersen foreslog 31/64 Michael V. Holm.
Afstemningsresultatet blev, at 103/57 Finn Johansen blev valgt med 11
stemmer.
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Årets Skorpetræf i Hellebæk
Lørdag den 29. august 2015
Vi gentager succesen fra sidste år og
inviterer til skorpetræf med brunch i
Hammermøllens hyggelige café i Hellebæk og et efterfølgende besøg på skolen, hvor rektor Jesper Storm Nørskov
vil være vores guide på en rundtur på skolen.
Brunchen er GRATIS for medlemmer. For
ikke-medlemmer er prisen 150 kr. På
Hammermøllens café er der kun plads til
40 indendørs, så tilmeldingen sker efter
først-til-mølle princippet. Af samme årsag
må vi begrænse antallet af gæster til max
én pr. medlem.
Bindende tilmelding sker ved indbetaling af 150 kr. pr. person (for både medlem og for evt. gæst) på netbank kontonr. 1551 – 0003022536
Danske Bank. Husk at anføre navn ved indbetalingen.
Tilmelding modtages frem til den 17/8.
NB! De 150 kr. for medlem vil blive refunderet ved fremmøde.

Den nye fondsbestyrelse
Fondsbestyrelsen har afholdt sit første møde, og bestyrelsen ses her fra venstre: Erik Povelsen (forh. institutionsleder og skorpe 56/58), Finn Johansen
(skorpe 103/57), Søren Friis Hansen (bestyrelsesformand), Michael Gudmandsen (Business Controller) og Kirsten Dreyer (skoleleder).

Bestyrelsen havde en indledende drøftelse af fondens uddelingspolitik, der,
trods omfattende vedligeholdelsesmæssige arbejder på fondens ejendom,
forventes at kunne omsættes i en støtte til uddannelsesmæssige aktiviteter
for børn og unge allerede i indeværende år.
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Referat af generalforsamlingen den 22. april 2015
Foreningens formand 103/57 Finn Johansen bød
velkommen til den 143. generalforsamling i foreningens historie og foreslog 19/68 Carsten
Hansen som mødets dirigent. Carsten takkede
for valget og startede med at konstatere generalforsamlingens lovlige varsling og indkaldelse.
Som referent valgtes Finn Johansen.
Som stemmetællere valgtes 105/65 Peter Gehrke og 55/66 Søren Derving.
3/48 John Gervin Andersen gjorde opmærksom
på, at dagsordenens punkt ”Valg til DKOfonden” skulle behandles som bestyrelsens forslag under punkt ”Forslag fra medlemmer og
bestyrelsen”.
Således korrigeret tog man hul på dagsordenens
første punkt ”Bestyrelsens beretning”, som var udsendt forud for mødet. Dirigenten så ingen grund til, at beretningen skulle læses op. Han foreslog, at
man straks gik til behandling af beretningen, hvilket forsamlingen tilsluttede
sig.
Først havde formanden dog nogle supplerende tilføjelser til beretningen:
a) Grænseforeningens medlemmer har tiltrådt forslaget om, at Grænseforeningen lejer sig ind i vore lokaler, når man har fået udlejet eller solgt sine
nuværende lokaler på Jagtvej.
b) Indenfor de sidste par uger har vi fået 2 nye medlemmer – en fra årgang
1953 og en fra 1990. Og yderligere 4 medlemmer har markeret deres opbakning til foreningen med et livsvarigt medlemskab.
c) DKO-fondens nye bestyrelsesmedlemmer er udpeget. Det blev følgende:
Skoleleder for Familiekurserne i Københavns kommune. Kirsten Dreyer
Forh. institutionsleder i Fredensborg. Erik Albert Povelsen (skorpe 56/58)
Senior Business Controller hos DONG Energy, Michael Gudmandsen
Bestyrelsens medlemmer er valgt for en 4-årig periode med ret til at udpege
deres afløser med samme faglige profil.
d) Skorpeskolen Privatskole udvider lokalekapaciteten med 3 midlertidige
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pavilloner på arealet, hvor den anden sidefløj i sin tid lå, for at kunne
nedbringe skolens store venteliste.
e) Foreningen har af 72/60 Aksel Hein fået doneret en projektor til storskærmsvisning, som blev efterlyst i sidste nummer af Skorpen.
Dirigenten satte derefter beretningen til debat.
John Gervin Andersen spurgte til DKO-fondens udlejning til privatskolen. Formanden oplyste, at der er indgået en 20-årig lejekontrakt; og at
udlejningen i øvrigt er i overensstemmelse med fondens fundats. Fonden må således kun udleje sin ejendom til formål, der medvirker til en
undervisningsmæssig og socialpædagogisk indsats overfor børn og unge. Ejendommen kan således ikke udlejes til fx kursuscenter for voksne
eller anden form for erhvervsmæssig virksomhed.
John Gervin Andersen påpegede en formulering i afsnittet om foreningens relation til Skorpeskolen, som kan misforstås, idet der står, at
foreningens midler må anvendes til et hvilket som helst formål, når det
er til gavn for foreningen. Der skulle naturligvis have stået ”fundatsens
midler”. Foreningens midler må iht. foreningens vedtægter alene anvendes til gavn for medlemmerne.
John Gervin Andersen anfægtede brugen af splitflaget, idet DKO
ikke er nævnt i det officielle flagregulativ. Formanden oplyste, at
DKO’s splitflag har været anvendt ved flere foreningsarrangementer i
Hellebæk efter aftale med fondens bestyrelse. Det er ikke foreningens
opgave at påse, om DKO-fonden fortsat opfylder de juridiske betingelser for at flage med splitflaget.
John Gervin Andersen ville godt vide, hvad indtægten fra salget af
de specielle DKO-manchetknapper blev brugt til. Foreningens kasserer
32/59 Aage Johansen oplyste, at salget går til formål udenfor foreningen. De gamle uniformsknapper var en foræring fra DKO-fonden til
Finn Johansen i hans rolle som bestyrelsesmedlem i fonden.
Beretningen blev herefter sat til afstemning. 11 stemte for, ingen imod
og 1 stemte hverken for eller imod.
Det reviderede regnskab for 2014 og budget for 2015
Aage Johansen oplyste ved sin gennemgang af regnskaberne, at Stiftelsens resultat var blevet bedre end forventet, så det ikke har været nødvendigt at ”spise” af den fri egenkapital. Han oplyste også, at der i
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