MEDLEMSBLAD

DKO Fondens aktiviteter
Fondens bestyrelse besluttede på sit seneste møde
at støtte en sygdomsramt familie med tre børn på
Skorpeskolen med betaling af børnenes skolepenge samt at yde 50% tilskud til yderligere fire vanskeligt stillede børn for indeværende skoleår.
Fonden har støttet etableringen af Skorpeskolens nye sciencelokale (fysiklokale)
med 310.000 kr.
Fondens bestyrelse har indledt en forundersøgelse af mulighederne for en genopførelse af
den sidefløj, som nedbrændte i 1907. I givet
fald skal den nye fløj bruges til det ekstra
klassespor for skolens 7-9. klassetrin, som der
vil blive brug for, hvis skolens på sigt skal
kunne opretholde et attraktivt skolemiljø for de ældste elever.
Som ansvarlig for den udvendige vedligeholdelse har fonden fået udarbejdet en
tilstandsrapport med henblik på en prioritering af opgaverne.
Som det første er skolebygningens
utætte vinduer blevet udskiftet.
Nært forestående er en renovering
af skolens kloaktilslutning og en
række påtrængende vedligeholdelsesarbejder på den fredede hovedbygning.

Skorpesøn med talent
Den gamle skorpe 11/59 Finn Erik Bendixen
(Elba) og hans hustru Eva sad på første række lørdag efter lørdag ved DR1-konkurrencen
"Vidunderbørn". Herfra fulgte de - og en stor seerskare - hvordan sønnen 14-årige Villads med høj
hat og violin kæmpede sig frem til finalen, sekunderet af violinisten Kim Sjøgren, hvor han dog ikke fik sms-stemmer nok til at snuppe førstepræmien på 50.000 kr. Villads, der til daglig studerer på musikkonservatoriet i Berlin, har
ellers før prøvet at være nr. 1 - senest i Berlingskes Musikkonkurrence og for nogle
år siden ved en stor international talentkonkurrence i Dublin.
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Glædelig jul og et godt nytår!
Foreningens julefrokost
var som sædvanlig en dejlig oplevelse; og glæden
blev ikke mindre, da formanden i sin velkomst
meddelte, at frokosten ville være GRATIS for
medlemmer. Baggrunden for denne uventede
”gave” er et lokalemæssigt samarbejde med
Grænseforeningen, som fremover vil give foreningen et tiltrængt tilskud til økonomien.
Således opmuntret kunne man gå ombord i den
yderst delikate julebuffet fra Magasin Catering, som formanden havde indkøbt til favørpris (SPOTdeal). Undervejs var der en præmiekonkurrence
”Gæt en 10’er og vind godter”. Det gjorde 23/58 Niels Herbert som den eneste, og han fik den udlovede, store præmie med
Beiers chokolade.
Årets julefrokost vil dog især blive husket for
det underholdende indslag, som 19/68 Jens
Carsten Hansen bidrog med, mens selskabet
ventede på risalamanden og den afsluttende
kaffe.
Man hyggede sig, timerne fløj af sted, og før vi
fik set os om, var det tid til at ønske hinanden
en glædelig jul og til at takke vore to skorpekoner - Lisa og Hanne - som atter
i år stod for forsyningerne.
Ps. Carstens indslag vil blive bragt i næste nummer.
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Vi gratulerer
11/1 74/50 Jørgen Stenberg Olsen
20/2 2/57 Erik Borroe Adoph
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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

Stig Sonne

Revisorer
17/68 Fl. Højstrup Hansen
105/65 Peter Gehrke
29/70 Ole Kock

Stiftelsen

Grænseforeningen flytter ind

Runde fødselsdage
80 år
75 år
85 år

37/52 Per Buresø Holst
64/60 Ole Bjørn Hornbæk
Æret være deres minde.

Udgåede medlemmer
9/42 Erik Mørk
3/48 John Gervin-Andersen
73/77 Gert Nielsen

Legatuddeling
Legatudvalget behandlede de fire ansøgninger,
som var indsendt af en skorpeenke og tre unge
under uddannelse, der er børn af skorper og
medlemmer af OHF. Det lykkedes at fordele
de til rådighed værende legatmidler – i alt
13.000 kr. – så alle kunne se frem til at modtage en portion.

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.
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Kontingent 2016
Årskontingentet, der er uændret 250 kr., kan
indbetales med vedlagte indbetalingskort i
bank eller på posthus, eller gebyrfrit via din
netbank. Husk i alle tilfælde at angive dit navn,
nummer og årgang.
Netbank til kontonr. 1551-0003022536

Digital Nyhedsmail
For at modvirke den store portoforhøjelse pr.
1/1-2016 skal vi opfordre dem, der ikke allerede er tilmeldt, til også at tilmelde sig ordningen, som indebærer, at du så vil modtage nogle
numre af Skorpen og anden foreningspost i
digital form.
Send din tilmelding til formand@ohf.dk

Grænseforeningen blev stiftet i 1920 efter den nye grænsedragning i Sønderjylland
efter 1. verdenskrig, som efterlod et dansk mindretal syd for den dansk-tyske grænse.
For at styrke støtten til de danske sydslesvigere blev Grænseforeningen etableret som
en sammenslutning af Sønderjyske foreninger fra hele landet. Aftalen med Grænseforeningen knytter sig til foreningens lokalafdeling for København og Frederiksberg.
Aftalen indebærer, at Grænseforeningen betaler et fast årligt beløb for benyttelse af
vore lokaler til fire bestyrelsesmøder og en generalforsamling. Foreningen kan for
egen regning opsætte et skab i garderoben til opbevaring af sine protokoller, regnskabsmateriale, faner o.lign. For brug af lokalerne ud over nævnte 5 møder betales
den normale takst pr. gang – pt. 1000 kr.
Lejeaftalen, der træder i kraft den 1. januar 2016, er tilvejebragt på initiativ af vores
kasserer 32/59 Aage Johansen, som er medlem og revisor i Grænseforeningen.

Næste arrangement
Gule ærter og pandekager
Onsdag den 3/2-2016 kl. 18:00
I foreningens lokaler.
Medlemspris: GRATIS for menu og 2 genstande efter eget valg. Gæster: 100 kr.
Tilmelding til Finn Johansen pr. e-mail formand@ohf.dk eller pr. tlf. 33141815 senest den 29/1-2016. Der er begrænset antal pladser, så tilmeldingen sker efter først til
mølle princippet.
En god anledning til at mødes med gamle klassekammerater.

Flere penge til klokkestabelprojektet
Fondens bestyrelse har givet sin formelle godkendelse til genopførelse af klokkestablen. Modsat den oprindelige klokkestabel, der blev lavet af hundrede år gammelt egetømmer fra sydfløjen, vil den nye klokkestabel blive opført i nyt egetømmer, der gerne skulle kunne bære den gamle malmklokke i
mange år fremover.
Det store spørgsmål er nu, hvornår klokkestablen
kan blive sat op. Det afhænger helt af, hvornår
den nødvendige myndighedstilladelse vil foreligge. Forhåbentlig vil projektet kunne gennemføres
i 2016.
Indsamlingskontoen modtager fortsat gerne bidrag til dækning af de uforudsete udgifter, som
der altid vil være, når en byggesag trækker i langdrag. Bidrag kan indbetales på
konto 1551-7670002084 i Danske Bank
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