i foreningens lokaler.
Medlemspris: GRATIS for menu og 2 genstande efter
eget valg. Gæster: 100 kr.
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MEDLEMSBLAD

Medlemsarrangement
Gule ærter og pandekager
Tirsdag den 7. februar 2017 kl. 18:00

OPFOSTRINGSHUSFORENINGENS

December

123. årg.

Merry Christmas
Happy New Year 2017
Vi sender vore varmeste hilsner til alle med ønsket om
en glædelig jul og et godt nytår hvor end du bor – det
være sig i hovedstaden, på øerne, i det såkaldte udkantsdanmark eller fjernt fra dk.
Bestyrelsen

Foreningens lokaler
Ndr. Fasanvej 124B, st.tv.
2000 Frederiksberg

Foto fra tidligere år

Tilmelding pr. e-mail: formand@ohf.dk eller pr.
tlf. 33141815 senest den 29/1-2017.
Der er begrænset antal pladser, så tilmeldingen sker
efter først-til-mølle princippet.
En god anledning til at mødes med gamle klassekammerater.

Bestyrelsen har i nogle år forsøgt at ud
leje lokalerne for at reducere den store udgiftspost i foreningens regnskab. Det er
dog fortsat sådan, at lokaleudgiften sluger
en uforholdsmæssig stor andel af foreningens indtægter (netto 78.000 kr.). Og det
indebærer, at der er så meget mindre at gøre godt med i form af legater og til medlemsvendte aktiviteter.
Bestyrelsen har på sit seneste møde besluttet at genoptage forsøget på at finde en anden
og billigere lokaleløsning
En løsning kunne være et mindre lejet lokale til opbevaring af foreningens arkivalier,
og hvor bestyrelsen og udvalg kan holde møder. Mens generalforsamling og medlemsarrangementer i så fald skal foregå i lokaler, som lejes til lejligheden.
Et lokalemæssigt samarbejde med Vajsenhusets elevforening ”Det Gode Minde” er
også en mulighed, som vil blive undersøgt.
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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
61/77
39/74

Michael Brimer
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

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

Bladet Skorpen

Nyt Medlem
Vi byder velkommen
74/89 Mikkel Fahlstrøm, Esbjerg

Runde fødselsdage
Vi gratulerer
12/12 103/57 Finn Johansen
75 år
6/1 43/41 Torben Richter
90 år
27/1 17/68 Flem. Højstrup Hansen 65 år

Dødfald
29/43 Flemming Halberg
65/56 Niels Hertz Jensen
70/43 Preben Mouritzen

Æret være deres minde

Mindeord
af Finn Johansen
Preben Mouritzen
døde den 17/9.
Preben huskes for sin
altid stilige og velklædte
fremtræden samt muntre
væsen. Han og hans
klassekammerater var
de bedste venner gennem alle årene helt fra
deres skoleår i Randersgade. En af hans klassekammerater (Bent Lund) var hans faste rejsekammerat, når turen gik til Rom.
Preben var uddannet i den grafiske branche og
virkede som repræsentant for bl.a. Heidelberg
trykkerimaskiner til den grafiske branche.
Han var Rotary-medlem.

Redaktion
Ansv. Redaktør
48/59 Jens Chemnitz Povelsen
Mobil 51 29 03 01
E-mail:
mail@jenspovelsen.dk

Ægte Skorpemanchetknapper
Pris: 200 kr.

Redaktionsadresse:
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv.

Bestilles hos formanden

Foreningens lokaler, forts.
Foreningens nuværende lokaler er en såkaldt
erhvervsandel, som foreningen kan sælge til
den pris, som der er købere til. Den formelle
andelsværdi er godt 2 mio kr. (basis valuarvurdering 2016). Arealet er 143 kvm. Lokalerne vil være idéelle for liberale erhverv;
men vil også kunne konverteres til en almindelig andelsbolig.
Om lokalerne skal sælges, og om foreningen
skal fraflytte adressen, vil i sidste ende skulle besluttes på en generalforsamling.
Også hvad provenuet fra salget i så fald skal bruges til.
Det vil ikke være nogen let beslutning at skulle bryde båndet til den ejendom, som
foreningen – med store legater fra private givere – lod opføre tilbage i slutningen
af 1800-tallet, og som igennem årene har været bolig for en række ”Skorper”, det være sig
som pensionist, erhvervsaktive med kone og
små børn eller som lærling/studerende.
Men alt har en ende. Første skridt blev taget,
da foreningen i 1991 solgte ejendommen til
lejerne på andelsbasis for 2 mio kr. Hvad næste skridt bliver, satser bestyrelsen på at kunne løfte sløret for på den kommende generalforsamling i 2017.

Foreningens legatuddeling 2016
Ansøgerfeltet var såre beskedent, og heldigvis for det, for det gjorde Legatudvalgets arbejde nemmere. De to ansøgninger, som opfyldte betingelserne for støtte,
fik hver en passende legatportion som hjælp til lærebøger m.v. i deres respektive
uddannelser.
Udvalget har dog også måttet afslå at imødekomme et par ansøgninger, da disse
faldt udenfor, hvad foreningen støtter.

DKO-Fondens legatuddeling
Fondens bestyrelse er så småt begyndt et uddele legater efter fondens formålsparagraf, som er at anvende overskuddet fra udlejningen af fondens ejendom som
støtte til uddannelsesmæssige og socialpædagogiske aktiviteter for børn og unge.
Støtten er indtil videre alene givet til vanskeligt stillede elever, der går på Skorpeskolen Privatskole. Det drejer sig om 12 børn fra familier, der er berørt af arbejdsløshed eller sygdom. Støtten er givet som hel eller delvis friplads på skolen i skoleåret 2016/17. I alt er der uddelt 100.000 kr..
Nærmere oplysninger om DKO-Fonden på fondens hjemmeside www.fonden.dko.dk

