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En “ krumme “ i Latin Amerika
Af tidligere dagelev årg. 1966 Lars Erik Stenderup, Ecuador
I forbindelse med min optagelse i foreningen er jeg af bestyrelsen blevet opfordret til at
fortælle lidt om, hvad der bragte mig til Latin Amerika og hvad tiden er gået med i snart 40
år.
Mine år på DKO har haft stor betydning for mit senere liv. Sammenholdet og det faktum, at
vi i langt de fleste tilfælde var tvunget til at optræde som et hold har stor betydning. Undervisningen var god og over standarden på kommuneskoler. Disciplinen var skarp, men langt
de fleste tager ikke skade af lidt disciplin.
Fodbold har været en stor tradition på skolen, siden Carl Aage Præst og andre koryfæers
tid. Som eneste dagelev var jeg med på skolens fodboldhold. Skolen var tilmeldt SBUs
turneringer for drenge og juniorer ( som det eneste skolehold i Nordsjælland ) alle øvrige
var fodboldklubber fra Helsingør, Espegærde, Hellebæk osv.
Da vi havde 3 gymnastiktimer om ugen ( i folkeskolerne kun 2 ) blev der spillet fodbold
oppe i skoven, bag skolen i hele sæsonen. Vi havde desuden træning 2 gange om ugen efter
lektielæsning og spillede således fodbold 5 gange om ugen, plus kampen i weekenden. På
trods af den begrænsede styrke, vores klasse talte blot 14 - 15 elever) opnåede vi gode resultater og var med i de afgørende kampe om det sjællandske mesterskab. Fra vores klasse
var Søren Derving, Niels Funk, Jørgen Renee Larsen, Lars Christiansen og Hans Henrik
Lundberg med flere. Kim Schumacher gik også i vores klasse, men var ikke til fodbold, dog
en meget god kammarat.
Som dagelev havde jeg flere privilegier, og de dage der skulle trænes, fik jeg med forstander Jørgen Ankerstrøms velsignelse lov til at spise og sove på skolen, da de 9 km. til Helsingør, efter en lang dag, var lidt i overkanten, når man næste morgen skulle op kl. 6 og
igen køre 9 km.
Skolens kor, som jeg i et par år var en del af, var også en god udfordring. Det var igen holdsamarbejdet, der gav os succes på de koncerter vi deltog i, samt nogle dejlige ture til Sønderjylland og Nordtyskland. Samtidig slap man for skole og undervisning en hel uge.
Efter endt skolegang gik jeg i lære som tømrer, som blev fulgt op med studier til bygningskonstruktør. Blev færdig i 1974, hvor der var bygge- og anlægs stop i Danmark. Ikke så
heldigt for en nyuddandet, så gode råd var dyre.
Jeg havde allerede på det tidspunkt et godt kendskab til det spanske sprog og søgte derfor
en stilling i Spanien. Var heldig med at få et udmærket job, som samtidig gav mig mulighed
for at følge undervisning i økonomi på et universitet i Barcelona.
Det blev til 4 meget gode år i Spanien, men så døde diktator Francisco Franco og der var en
del kaos, så det var tid til at komme videre.
Et eksportstipendiat i Latin Amerika var næsten en drøm, men jeg søgte det og fik det.
Red.: I næste nummer af Skorpen vil Lars Erik fortsætte sin beretning.

BRUNCH OG KLOKKEKLANG
I HELLEBÆK
Søndag den 6. august 2017 går turen til Hellebæk. Vi samles på Hammermøllen til brunch
og derefter videre til festlig indvielse af den
nye klokkestabel, som foreningen har taget
initiativ til. Det er samtidig Skorpeskolen Privatskoles 4-års fødselsdag.
Som medlem deltager du gratis
i brunchen på Hammermøllen,
mens gæster betaler kr. 150.
Da der er et begrænset antal
pladser på Hammermøllen,
anbefales en hurtig tilmelding
– og senest den 1. august 2017
– til formanden:
formand@ohf.dk eller på tlf. 33141815.
Dagens program:
Kl. 12.15-13.45 Café Hammermøllen, Bøssemagergade 21 – brunch.
Kl. 14:00 Skorpeskolens fødselsdag, markeres med kaffe og kage på skolens plæne
Kl. 15:00 Indvielse af klokkestablen v/formand Finn
Johansen m.fl.
Bl.a. vil 21/65 Erik Reimer demonstrere klokkeringning på DKO fra sin tid som ”klokkedreng” (foto ) og
uddele smagsprøver på originale ”skorper”
Alle er velkommen til at deltage i arrangementet på
skolen.
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Skaf et nyt medlem!
Bestyrelse
103/57
55/66
32/59
3/57
48/59
19/68
40/68

Finn Johansen, formand
Søren Derving, næstfm.
Aage Johansen, kasserer
Christian Beck, sekretær
Jens Chemnitz Povelsen
Jens Carsten Hansen
Steen Bertelsen

Skaffer du foreningen et nyt ordinært (en skorpe) eller et bidragydende (person med interesse

Valg til bestyrelsen
48/59 Jens Chemnitz Povelsen, 32/59 Aage Johansen og 55/66 Søren Derving blev genvalgt.
Søren afløser samtidig Jens som næstformand.
40/68 Steen Bertelsen blev valgt som afløser for 89/52 Kjeld Simon Villadsen.
61/77 Michael Brimer blev genvalgt som suppleant.

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

Valg til revisorer
17/68 Flemming Højstrup Hansen, 29/70 Ole Kock og 105/65 Peter Gehrke blev genvalgt.

for foreningen/skorper) medlem, få du som tak
en gave i form af et par unikke skorpe manchetknapper.

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.
2000 Frederiksberg

Bestyrelsens beretning:
Formanden aflagde bestyrelsens beretning. Den gav ikke anledning til debat. 17/68 Flemming
Højstrup Hansen havde et spørgsmål vedrørende foreningens hjemmeside, som han godt kunne
tænke sig lidt hurtigere opdateret, når nyt medlemsblad udsendes. Formanden lovede, at dette
nok skulle ske fremover.
Beretningen blev herefter enstemmigt godkendt.
Det reviderede regnskab for 2016 og budget for 2017
Ingen ønskede en detaljeret gennemgang af det forud udsendte regnskab.
Regnskab og budget blev godkendt, og hermed følger, at kontingentet er uændret 250 kr.

Suppleant
61/77

Foreningens formand 103/57 Finn Johansen bød velkommen. 48/59 Jens Chemnitz Povelsen
blev valgt til mødets dirigent. Som referent valgtes Finn Johansen. Jens konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet og indkaldt i medlemsbladet medio marts måned.
Det var mødt 12 stemmeberettigede medlemmer

Kontingent 2017
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.
Beløbet skal indbetales på foreningens netbank kontonr. 1551-0003022536 i Danske
Bank eller pr. giro til konto nr. 302-2536.

Valg til legatudvalget
17/68 Flemming Højstrup Hanse, 61/77 Michael Brimer og 85/51 Leif Rygaard blev genvalgt.

Forslag fra bestyrelsen:
a) 64/63 Eyvind Vesselbo blev valgt som afløser for Finn som foreningens repræsentant
i DKO-fondens bestyrelse.
b) Vedtægtsændring §2 (Stiftelsens formål): Forslaget blev godkendt med en ændring
af sidste punktum til: ”Efterkommere af skorper, der er under uddannelse, kan søge legat”.
c) Vedtægtsændring §8A (Stiftelsens legatudvalg): Forslaget blev godkendt.
d) Vedtægtsændring §8B (Procedure for legatuddeling): Forslaget blev godkendt.
e) Vedtægtsændring §10 (Opfostringshusforeningens ophør): Forslaget blev godkendt.
De godkendte vedtægtsændringer skal endelig vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, hvor forslaget skal godkendes af en kvalificeret majoritet (tre fjerdedel) uden
hensyn til de mødendes antal.
f) Udnævnelse til æresmedlem: 89/52 Kjeld Simon Villadsen blev udnævnt til æresmedlem.
Dirigenten kunne herefter meddele, at generalforsamlingen var afsluttet.
Referent: 103/57 Finn Johansen
Dirigent: 48/59 Jens Chemnitz Povelsen

