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Opråb!
Som de fleste jo nok ved nærmer foreningens årlige generalforsamling sig med “7
mile skridt“. Præcis dette faktum gør, at jeg,
som fungerende formand, er nødt til, at rette
en appel til Det Gode Mindes medlemmer.
Det forholder sig nemlig således, at vi i år
skal bruge bestyrelsesmedlemmer til nogle
“højere poster“ end normalt.
Som bekendt, sidder jeg i skrivende stund,
som fungerende formand, da vores formand gennem mange år var nødsaget til at
forlade posten p.g.a. sygdom. Hvad de fleste derimod ikke ved er, at jeg startede året
med, at meddele bestyrelsen, at jeg ikke
agter, at genopstille til generalforsamlingen. Denne beslutning står ved magt.
Derfor mangler vi en formand. En der kan
samle trådene, bevare overblikket og koordinere arbejdet. Til gengæld, tilbydes en
seriøs og hårdtarbejdene bestyrelse.
På bladfronten ser det heller ikke lyst ud.
For 1 år siden blev Astrid Nachtwey valgt
som redaktør for Vajsenhusianerbladet. Som
der dengang blev gjort opmærksom på,
opstillede Astrid kun fordi hun på det nærmeste fik “vredet armen rundt“ af den daværende formand og undertegnede. Vi
havde nemlig ingen kandidat og hun blev
lovet en minimal arbejdsbyrde. Således fik
hun det færdig materiale udleveret og sørgede blot for, at tingene kom i trykken i rette
tid. Dette år er nu gået og Astrid takker af.
Sidder du derfor med en „redaktør-spire“ i
maven, som du kunne tænke dig, at få
prøvet af (du har måske allerede erfaringen
og lidt tid til overs) var det måske en opgave
for dig?
Er der ingen der melder sig, må vi desværre
nok konstatere, at det vil blive bladets endeligt, idet det ikke er muligt for bestyrelsen,
at varetage denne opgave forsvarligt, sideløbende med de øvrige opgaver (det er
nemlig afprøvet).
Sidst, men ikke mindst, mangler vi en suppleant. Har noget af ovenstående vakt din
interesse? Er du blevet nysgerrig eller er der
opstået spørgsmål, kontakt da Rene
Fleischer på telefon nr. 26 88 00 11. Bemærk, at det er et mobil nr.!
Dorthe Dederding, fungerende formand

ORDINÆR GENERALFORSAMLING

DET GODE MINDE
Torsdag den 13. april kl. 19:00 PRÆCIS
i Festsalen, Det Kgl. Vajsenhus
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1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskab
a) Forelæggelse til godkendelse
b) Fastsættelse af kontingenter
4. Indkomne forslag
5. Valg
a) Formand:
Dorthe Dederding (årg. 89), ikke villig til genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer:
Hanne Presutti (årg. 57), villig til genvalg
René Fleischer (årg. 88), villig til genvalg
Niels Danhøj (årg. 90), villig til genvalg
c) 2 suppleanter til bestyrelsen:
Jørgen Binneballe (årg. 71), villig til genvalg
d) Redaktør:
Astrid Nachtwey (årg. 89), ikke villig til genvalg
og redaktørsuppleant:
Michael Aarøe-Ebersted (årg. 74), villig til genvalg
e) Ekstern revisor: Revisor Søren Pedersen,
bestyrelsen foreslår genvalg
f) Kritisk revisor: Inger Riska Cervino (årg. 60)
bestyrelsen foreslår genvalg
og suppleant:
6. Eventuelt

Alle der ikke er i kontingent-restance har adgang.
Vær aktiv i din forening - deltag i generalforsamlingen!
BEMÆRK: Vi begynder kl. 19:00 - PRÆCIS!
Generalforsamlingen afsluttes med et par håndmadder + øl/vand.

Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE
Formand:
Dorthe Dederding, årg. 1989
Hvidsværmervej 24 A
2610 Rødovre
Tlf. 44 53 86 87

Næstformand:
Jørgen Binneballe, årg. 1971
Mathæusgade 46 B-5-550
1666 København V.
Tlf. 33 21 06 30

Undgå afbrydelse i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Gå på det lokale posthus og udfyld et portofrit flyttekort.
Skriv 3832 Vajsenhusianerbladet. Giv også besked til kassereren.

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Gersagerparken 37, 1. mf.
2670 Greve
Giro 102-0390
Tlf. 43 90 17 75
Jette Henriksen, årg. 1955
Borgdal 22
2770 Kastrup
Tlf. 32 51 98 31
Rene Fleischer
Norbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Se formandens OPRÅB på side 1...

Nye medlemmer
Årgang 1974
Vibeke Ansbjerg
Irene Brun
Erling Bøger
Peter Hegelund
Torben E. Højergaard
Claus R. Johnsen
Ikke Vajsenhusianere:
Rieny Th. M. Hansen
Ansatte på D.K.V.:
Anette Asmussen

Dødsfald
Mimi Lindholm-Andersen årgang 1921
og Inge Gyde Schäffer, årgang 1933
har desværre forladt os!
Æret være deres minde!

Vigtigt!
Foreningen er blevet mobil. Bemærk,
at al henvendelse fremover skal ské
på mobiltelefon nr. 26 88 00 11.
Dette vil være foreningens eneste
kontakt telefon nr. og skal derfor
anvendes ved enhver kontakt til bestyrelsen.

Legatuddeling !
Næste legatuddeling finder sted i maj
måned.
Ansøgningen skal være skrevet personligt af ansøgeren, og kontingent for 2000
til DGM skal være betalt.
Ansøgningsfristen er 1. maj 2000.
Det er naturligvis for alle medlemmer,
uanset hvor de bor.
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det
Kgl. Vajsenhus på telefon 33 93 03 26
eller hos kassereren på telefon 43 90 17
75.
Der kan søges til mange formål f.eks.
hjælp til bolig, varme, istandgørelse,
studiehjælp, studierejse til udlandet - eller et akut behov af hvad art det måtte
være.
HUSK at meddele i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, dit CPR-nr.,
ligesom din adresse skal være angivet,
helst med evt. telefonnummer.
Ring ikke for at høre om hvordan resultatet er blevet. Det besvares ikke pr. telefon.
Alle ansøgere får direkte besked.
Bestyrelsen

Fakta om SU !!!
Legater
Har du i 1998 fået udbetalt skattepligtige legater, der er givet med uddannelsesformål for øje, kan du få
forhøjet dit årsfribeløb.
Du skal skrive til SU styrelsen og
søge om forhøjelsen.
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