MEDLEMSBLAD

DKO-Fondens store byggeprojekt
For fortsat at kunne imødekomme Skorpeskolens behov for flere undervisningslokaler til det stadigt stigende antal elever, har Fondens bestyrelse besluttet at undersøge mulighederne for at genopføre den fløj, som brændte i 1907.
Billedet viser, hvordan ejendommen - i fugleperspektiv - vil tage sig ud med den
nye nordvendte fløj.
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Skorpetræf lørdag den 3. september
Hvornår har du sidst været i Hellebæk og besøgt
din gamle skole? Lørdag den 3/9 er der mulighed for at se, hvordan Hellebækgård har forvandlet sig til en privat grundskole med mere
end 200 elever.
For de morgenfriske er der brunch på Hammermøllen kl. 10-12:00. Det er gratis for
medlemmer; men da der er et begrænset antal pladser, skal man tilmelde sig hos
formanden senest den 21/8. Du er velkommen til at tage en gæst med. For denne skal du betale 150 kr. Tilmeldingen sker efter først-til-mølle princippet.
Kl. 12:30 samles vi foran skolens hovedtrappe (eller i spisesalen hvis vejret driller),
og derefter vil der blive lejlighed til at få genopfrisket de gamle skoleminder og høre
rektor fortælle om Skorpeskolens i dag og i morgen.
På et ikke nærmere fastsat tidspunkt vil der blive vist en gammel film med bl.a. Carl
Aage Præst og alle de andre danske fodboldlegender, som valgte en tilværelse som
professionel fodboldspiller i Italien og Frankrig i årene efter Olympiaden i 1948. Se
omtalen af filmen nedenfor.
Besøget på skolen slutter kl. 15:00

Vor tids helte!
Projektet er nu videresendt til kommunen og Kulturstyrelsen.
Det er vigtigt at understrege, at projektet befinder sig i en undersøgennde fase.
Om projektet kan gennemføres, vil afhænge af, om mulighederne for at få støtte fra
f.eks. kulturbevarende fonde, og om Skorpeskolen vil kunne betale den ekstra husleje, som skal finansiere, hvad Fonden skal bidrage med.
Fonden har som bekendt ikke andre indtægter, så alle udgifter i forbindelse med
genopførelsen skal dækkes ved en huslejeforhojelse.

Det er titlen på en rapportagefilm om de danske fodboldlegender i Italiensk og Fransk
fodbold i årene omkring 1950. Med Gunnar Nu Hansen som speaker oplever vi koryfæerne i deres – efter datidens forhold - luksuriøse tilværelse; men
der er dog også et par klip fra et par fodboldkampe og nogle træningsfrekvenser.
Skorpen Carl Aage Præst skrev kontrakt med Juventus med en overgangssum på 130.000 kr. og en månedsløn på 1200 kr. samt forskellige former for bonus, bil og bolig. Han spillede 232 ligakampe for
Juventus, hvilket den dag i dag er rekord for en udlænding i klubben.
Det blev til to italienske mesterskaber, og 51 mål i de seks år. Han
sluttede sin italienske karriere af med et år i Rom-klubben Lazzio.
Filmens spilletid er 25 minutter.
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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
19/68 Jens Carsten Hansen

Suppleanter
39/74
61/77

Stig Sonne
Michael Brimer

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

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.

Runde fødselsdage
Vi gratulerer
12/7 3/57 Christian Alfred Beck
16/8 35/58 Ulrik Friis
7/9 7/73 Mickael Janik Hviid

75 år
75 år
60 år

Skaf et nyt medlem!
Skaffer du foreningen et nyt ordinært (en skorpe) eller et bidragydende (person med interesse
for foreningen/skorper) medlem, få du som tak
en gave i form af et par unikke skorpe manchetknapper.
Send navn og
adresse på
personen,
som ønsker
medlemskab,
til formanden
(e-mail: formand@ohf.dk). Når første års kontingent er indbetalt, vil du modtage gaven med posten.

Kontingent 2016 (og evt. restancer)
Der er endnu nogle medlemmer, som ikke har
betalt kontingentet for i år, og nogle få som også skylder for sidste år.
Årskontingentet er uændret 250 kr. Indbetales
på foreningens netbank kontonr. 15510003022536 i Danske Bank eller pr. giro til
konto nr. 302-2536.

Klokkestablen – sidste nyt!
Den kommunale tilladelse til genopførelsen af
klokkestablen lader fortsat vente på sig. Problemet er, at ejendommen/matriklen er beliggende i
landzone, hvilket betyder, at der skal udarbejdes
en lokalplan. Og en sådan tager tid at udarbejde.
Så vi må blot væbne os med tålmodighed.

Ad. Budget
Foreningens overskud forventes at blive mindre – primært på grund af faldende
kontingentindtægter.
Stiftelsen vil - trods de øgede lokaleindtægter fra Grænseforeningen – skulle
have tilført 14.000 kr. fra den fri kapital for fortsat at kunne støtte medlemmer
med legater og dække udgiften til medlemsbladet.
Emmas legats store underskud skyldes bidraget til klokkestablen. Bidraget på
30.000 kr. tages fra legatets frie midler i henhold til legatets fundats.
Regnskab og budget blev herefter enstemmigt godkendt.
Valg til bestyrelsen
103/57 Finn Johansen – genvalgt som formand
3/57 Christian Beck – genvalgt som bestyrelsesmedlem
89/52 Kjeld Simon Villadsen – genvalgt som bestyrelsesmedlem
19/68 Jens Carsten Hansen – genvalgt som bestyrelsesmedlem
39/74 Stig Sonne – genvalgt som suppleant
61/77 Michael Brimer – nyvalgt som suppleant
Valg til revisorer
17/68 Flemming Højstrup Hansen – genvalgt
29/70 Ole Kock – genvalgt
105/65 Peter Gehrke – genvalgt
Den ledige suppleantpost forblev ubesat
Valg til Legatudvalget
112/40 Elo Andersen – genvalgt
84/86 Thomas Vallentin Pedersen – genvalgt
85/51 Leif Rygaard – genvalgt som suppleant
Valg til DKO-Fonden
103/57 Finn Johansen blev genvalgt
Forslag fra medlemmer og bestyrelsen
Der var ikke indkommet noget forslag.
Evt.
Finn orienterede om genfundet af filmen om Carl Aage Præst som professionel
fodboldspiller i Italien. Han vil forsøge at få filmen digitaliseret, så den kan blive vist i foreningen og evt. på skolen i Hellebæk.
Carsten oplyste, at han har et interview med flere skorper, som DR lavede i
1964. Han vil forsøge at få fat i linket til interviewet i DR’s arkiv, således at det
kan blive langt på foreningens hjemmeside.
Dirigenten kunne hefter konstatere generalforsamlingen som værende afsluttet og takkede for god ro og orden.
Referent 103/57 Finn Johansen
Godkendt den 26. Maj 2016 af dirigenten 19/68 Jens Carsten Hansen

Referat af generalforsamlingen den 28. april 2016
Foreningens formand 103/57 Finn Johansen bød velkommen. 19/68 Carsten Hansen
blev valgt til mødets dirigent. Som referent valgtes Finn Johansen. Carsten konstaterede generalforsamlingens lovlige varsling og indkaldelse.
Bestyrelsens beretning
Beretningen, der var udsendt forud for mødet, blev sat til debat. 65/61 Ole Rafn gav
udtryk for, at foreningen hellere skulle støtte en kostskole som f.eks. Havregården i
Gilleleje, der har samme elevprofil som DKO, end privatskolen i Hellebæk. 55/66
Søren Derving mente, at det ene vel ikke behøvede at udelukke der andet. Han påpegede, at det ikke er foreningens opgave at støtte skoler; og at vor relation til privatskolen i Hellebæk alene knytter sig til den veneration, som vi gamle skorper har til
Hellebækgård og lokalområdet. Carsten indskød, at privatskolen også har bidraget
positivt til foreningslivet ved sin gæstfrihed og interesse for DKO’s traditioner og
historie.
Finn var enig i, at det er venerationen til Hellebæk, der er baggrunden
for vor holdning til privatskolen. Og han tilføjede, at det er DKO-Fondens formål at
støtte vanskeligt stillede børn og unge fra en kostskole som Havregården i deres videre uddannelse.
105/65 Peter Gehrke ville godt vide, hvor Vajsenhuset er i dette sammenhæng. Er denne skoles elever ikke nærmere vor baggrund? 32/59 Aage Johansen oplyste, at Vajsenhuset i foreningens vedtægt står som nummer to i arvefølgen
til foreningens formue, den dag foreningen måtte blive nedlagt. Første arving er Det
kgl. Opfostringshus i skikkelse af DKO-Fonden.
89/52 Kjeld Villadsen følte sig lidt hjemløs (han gik i Randersgade),
men han kunne godt støtte foreningens måde at pleje venerationen til Hellebækgård
på kontakten og støtten til privatskolen. 61/77 Michael Brimer gav udtryk for, at
foreningens økonomiske støtte er en beskeden betaling for det, vi får tilbage i relation til vor gamle skole. 36/51 Erik Fredskov ville godt vide, om bestyrelsen har overvejet en fusion med en tilsvarende forening. Finn svarede, at det har bestyrelsen ikke. Der er efter hans opfattelse ingen oplagt fusionspartner. Det gælder også Vajsenhusets elevforening Det Gode Minde. Finn tilføjede, at bestyrelsen i højere grad
vil forsøge at tilpasse foreningens udgifter til lokaler til det faldende antal medlemmer.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Det reviderede regnskab for 2015 og budget for 2016
Aage Johansen gennemgik og besvarede forsamlingens spørgsmål til det udsendte
regnskab og budget.
Ad. Resultat
Foreningens overskud skyldes primært kontingentindtægter fra nye livsvarige medlemskaber. Stiftelsen resultat blev bedre end budgeteret på grund af en realiseret
kursgevinst på solgte bankaktier.

Når smerte rimer på hjerte
Af Carsten Hanen 19/68
Når vi i foreningen sidder og snakker om dit og
dat, og den løse hyggelige snak antager mere
alvorlig karakter, har det vist sig at rigtig mange af medlemmerne har døjet så kraftigt med
hjertet at det ud over medicinering har været
nødvendigt med operative indgreb.
Bestyrelsen har derfor taget initiativ til en hjerteaften onsdag den 21. september kl. 18:00.
Denne første aften mødes vi og fortæller vores
individuelle sygdomshistorie – man kunne kalde det erfaringsudveksling: åreforkalkning,
blodpropper, hjerteflimren, klapsvigt og andre
livstruende dysfunktioner. Ikke mindst vil vi
kunne drage nytte af hinandens måde at tackle
hjerteproblemerne på efter behandling, herunder rehabilitering og medicinering.
Hvis vi synes vi har lyst til at mødes igen, kan vi invitere en repræsentant for Hjerteforeningen. Vi kan også mødes og læse: Møllehave & Pettersons samtalebog:
”Karen Thisted har tilbragt en uge i Venedig sammen med forfatteren Johannes
Møllehave og hjertelægen Gösta Pettersson. Resultatet af deres døgnlange samtaler
er denne bog.
Du har rørt ved mit hjerte. Møllehaves hjerte har været ude for lidt af hvert. Når
man ser bort fra, at det har givet, og også fået, i tonsvis af kærlighed, så har det
også været lige ved at give op. Møllehave er selv 100 procent overbevist om, at ud
over Vor Herre, så findes der én mand, der er skyld i, at det stadig banker af livets
lyst. Det er den svenske hjertekirurg Gösta Pettersson, der opererede Møllehave for
år tilbage. Operationen førte til et usædvanligt venskab mellem de to mænd.
Møllehave og Pettersson ser begge hjertet som det væsentlige i livet, et billede
på kærlighed, venskab, sygdom og død. Det er alle tiders mest brugte symbol i
kunst og litteratur, og bogen er fyldt med citater om hjertet.
´Gösta Pettersson siger, at nok har han rørt ved Møllehaves hjerte, men Møllehave har så sandelig også rørt ved hans, for han har lært ham, at der altid findes et
lys i mørket´”. (Sakset af CH fra Saxo.com)
Mulighederne er mange.
Mød op den 21/9 kl. 18.00. Foreningen er vært ved en lettere anretning og en hjertestyrkning. Meld derfor ud til formanden om du kommer.

Foreningen er kommet i besiddelse af en geografibog, der i sin tid ha været benyttet af 86 Leopold Knudsen, elev på Opfostringshuset
Opfostrin
i Randersgade i årerne 1907-08.
08. Bogen er siden endt hos en senere skorpe John Eivin Baltzer Andreasen, der gik på skolen i 1929-33,
1929
og som tog vare på
bogen til sin død i 2001.
Det er uvist, hvordan den er endt hos sidstnævnte, men John Eivins datter, Ulla Merete, hælder til den anskuelse, at hendes far,
f der var stærkt
knyttet til Opfostringshuset, har fået den – måske i forbindelse med skolens flytning fra Randersgade til Hellebæk.
Svaret blæser i vinden, men bogen er ganske interessant. Den er håndskrevet, sandsynligvis dikteret af en lærer; med detaillerede
detaille
oplysninger om
geografiske og historiske emner, krydret med Leopolds friske tegninger.
Læreren dikterer karakteristika ved landskabet, han oplyser om de højeste bakker, angiver deres højde i fod etc. etc. Ligeså om landets vandløb
og søer. Når det drejer sig om politiske emner, skinner hans personlige holdning igennem, især når han tager fat på tyskerne. Der nogle uduelige
døgenigte, langt under danskerne i flid og dygtighed.
Det synspunkt holder næppe stik, men forklares nok at tabet af Sønderjylland, som er korrekt illustreret af Leopolds farvelagte
farvelag landkort, der meget klart lader Tyskland nå til Kolding.

