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I dette nummer kan du læse... 

Redaktøren skriver…. 

Kære DGM’ere 
 
Coronaen raser hen over vores land. Der er delte meninger om rege-
ringens håndtering og alle restriktionerne. Jeg skal ikke gøre mig 
klog på, hvad der er rigtigt og ”klogt”, som Mette siger. Jeg prøver 
bare efter bedste evne at støtte op om kulturen og restaurationsbran-
chen, som bløder.  
Vi har aflyst Banko på skolens foranledning. Bowling er lige blevet 
aflyst efter annoncen var lavet - øv, men vores fest til januar afhol-
des som sædvanlig, håber vi. Derudover er der en debataften, hvor 
vi forhåbentlig bliver mange, der skal diskutere vores forenings 
fremtid.  
Jeg håber, at alle er friske og undgår corona, og når vi overholder 
de almindelige corona-regler, så klarer vi den! 
I dette blad kan I læse 2 indlæg fra vores flittige indlægsydere - stor 
tak til begge de herrer Jørn og Mario. 

 
redaktøren 

 
 
 
 
 
 
 

Vajsenhusianernes  
Forening  

Det Gode Minde  
 

Mobilepay: 49 24 29  NYT Nummer 
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Michael Mattsson 
Bellmannsgade 9, 3.tv 
2100 København Ø 
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Mail: michael.mattsson@ 
detgodeminde.dk 
 
Næstformand:  
 
Niels Danhøj 
Valbygårdsvej 79.st.tv 
2500 Valby 
 
Kasserer:  
 
Ditte Rødgaard 
Hovedgaden 64D 
4140 Borup 
Tlf. 40 40 34 22 
mail: ditte.rodgaard@ 
detgodeminde.dk 
 
Bestyrelsesmedlemmer: 
 
Hanne Presutti årg. 56  
Mariehøj 66 
2610 Rødovre 
Tlf. 20 95 43 75 
Mail: hanne.presutti@ 
detgodeminde.dk 
 
 
John Brun 
Askøgade 2, 3.th 
2100 København Ø 
 
Webmaster: 
 
Henrik Haslund årg. 70 
 
 

 

Trods corona ses vi 
til debat og de øvri-
ge arrangementer, 
håber jeg. 
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Annonce for Debataften 

hjælp,studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art, 

Vi understreger, at legater 

HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud 

 
Ansøgningsskema kan
rekvireres på 
Det Kgl. Vajsenhus  
3393 0326, 
hos DGM tlf.nr.2688 0011 
eller via vores hjemmeside 
www.detgodeminde.dk

 

 
På Generalforsamlingen havde bestyrelsen et forslag til ændring af §20, som drejer sig om, hvad der 
skal ske med foreningens formue, når/hvis foreningen bliver opløst. Da der var uenighed om dette, trak 
bestyrelsen forslaget tilbage. 

 

 
Men hvad så? Noget skal besluttes!  

 
Så kom frisk 

 
Mandag d. 2. november 2020 kl. 18.30 

 
 

 
 

Bestyrelsen inviterer til en debataften, hvor der skal diskuteres, hvordan foreningens formue skal forval-
tes efter en evt. lukning af foreningen, samt forhåbentlig få lavet en ordlyd til paragraffen, som efterføl-
gende kan vedtages ved næste generalforsamling.  
 
Den nuværende tekst er følgende: 
 

Vajsenhusianernes forening DET GODE MINDE kan kun opløses, når ¾ af de fremmødte medlem-
mer på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, afholdt med mindst 1 og højst 4 måneders mel-
lemrum, stemmer herfor.  
 
Foreningens formue anbringes i et legat, som bestyres af Det Kongelige Vajsenhus.  
 

Legatet skal have samme formål som foreningen.  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

§ 20  

Tilmelding er nødvendig 
Senest 26,10.20,  

da bestyrelsen byder på 
lidt spiseligt 

 

Meld jer til  
Hanne Presutti 
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Annonce for bowling 

Fredag d. 23. oktober 2020 

Igen i år mødes vi 16.30 til en drink i Rødovre bowlinghal  

i Rødovre Centrum 

 

Pris:  kr. 225 for medlemmer og evt. ledsager 

  Kr. 450 for ikke-medlemmer 

Efter drinken starter spillet kl. 17.00 og vi spiller 2 timer efterfulgt af den 
udmærkede buffet kl 19.00 i de tilstødende lokaler. 

 

 

  AFLYST  

 

 

 

Som gevinst kan man se frem til en biotur for 2, hvis man er så heldig at 
havne på 1. eller 2. pladsen 

Tilmelding skal ske senest 16. oktober 2020 på 20 95 42 75 
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Aflysning af Bowlingarrangement 

 

.  
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 

AFLYST  

På Grund af Covid-19 bliver årets bankospil aflyst.  
Dette er efter henstilling fra skolen med bestyrelsens fulde opbakning. 

  
Vi forventer, at bankospillet bliver genoptaget til næste år,  

hvis/når situationen bliver bedre.  
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Corona set udefra. 

Skrevet af Mario Presutti årgang 1977. 

Artikel 3 fra Ukraine Juni 2020. 

Dette er min personlige oplevelse af Co-
ronavirus og dens skadevirkninger i Ukra-
ine. Min kilde til antallet af smittede er fra 
den eneste engelsksprogede avis vi har, 
Kiev Post. (opdateret ad redaktøren) 

Corona virus i Ukraine er en ”sjov” stør-
rerlse. Vores befolkning har ikke så mange 
penge mellem hænderne, så det er begræn-
set, hvor mange, der rejser ud. F.eks som i 
år, hvor Corona virusen begyndte sin her-
gen. 

Vi har i forhold til Vesteuropa været mel-
lem 14 dage og 3 uger efter med hensyn til 
antal smittede. Det samme har været gæl-
dende i forhold til, hvornår vi begyndte at 
lave begrænsninger i den enkelte borgers 
gøren og laden. 

Ukraine var dog tidligt ude og lukke græn-
sen, så det kun var meget få grænseover-
gange, der kunne passeres. 

Luftfarten blev hurtigt indstillet, og de, 
der havde billetter fik en voucher til brug 
inden for det næste år. 

Alle skoler, børnehaver og universiteter 
lukkede hurtigt ned, så børn og unge skul-
le blive hjemme. Arbejdspladser lavede 
remote-arbejde, hvor det var muligt. 

Hele infrastrukturen, tog, busser, metro og 
trolley lukkede ned, så man ikke kunne 
komme på arbejde med offentlig transport. 
Politiet stoppede biler med mere end 3 
personer for at sikre, at det kun var famili-
en, der kørte sammen mellem byerne. 

Alle forretninger, der ikke var livsnødven-

dige, blev også lukket. Det vil sige, at det 
var muligt at gå i supermarkeder, på apo-
teket, på posthuset og på tankstationer. Alt 
andet blev lukket. 

Det havde hurtigt en negativ effekt. Jeg 
bor lidt uden for Kiev, og de lokale har for 
det meste ikke andet job end at dyrke 
grøntsager eller have grise, høns, gæs eller 
ænder. Nogen tager til floden eller vores 
søer og fanger fisk. Den eneste måde, de 
tjener penge på, er ved at sælge deres va-
rer på det lokale marked 2 gange om ugen. 
Med lukningen af disse markeder var der 
ikke mange, der kunne overleve i vores 
lokalsamfund. Så markederne blev flyttet 
ud i det fri og stadig holdt åbne. 

Det tog myndighederne konsekvensen af 
og åbnede markederne igen, dog skulle 
der nu være afdækning mellem dem, der 
solgte deres varer og dem, der købte. Det-
te blev løst meget interimistisk. 4 stolper i 
spande med sten og så en rulle cellofan. 
Så kunne de lokale holde åbent. Det har 
virket. Alle skal have masker og handsker 
på, når de går ind på markederne. 

I supermarkederne står man i kø udenfor i 
behørig 1 meters afstand -  alle iført ma-
sker og handsker. Sikkerhedsfolk står så i 
døren og skanner alle, der vil ind i forret-
ningen. Der kommer kun kunder ind, når 
der går nogen ud, så der på intet tidspunkt 
er tæt inde i forretningen. Dette gælder for 
alle forretninger. 

Ukraine har på den måde formået at holde 
smitten væk fra den store del af befolknin-
gen. 

Når Dean skal afleveres i børnehaven, så 
får vi et tidspunkt, hvor vi skal være der, 
så køen ikke er for lang. Der er så marke-
ring for hver 2 m, som man skal stå ved. 
Derefter bliver barn og forældre skannet 
med en temperaturmåler. Børnene skal va-

Indlæg fra Mario Pressutti nr 3 



7 

Indlæg fra Mario Pressutti nr 3 fortsat 

Hmm - jeg glæder 
mig til at komme til 
CPH for at se på de 
mærkelige dyr på den 
anden side af hegnet. 

ske hænder med antiseptisk håndsæbe, og 
forældre skal tage handsker og mundbind 
på. Så kan man gå ind på "stuen"  - udgang 
er i den anden ende af huset. 

Hvis man bliver smittet her i Ukraine, er 
man ret dårlig stillet, idet hospitalssekto-
ren er meget langt fra det niveau, som den 
danske sektor tilbyder. Her er der ikke lun-
gemaskiner eller andre hjælpemidler. Alt, 
hvad der skal bruges, skal patienten selv 
have med. Så håndsprit, masker, sengetøj, 
mad, glas, tallerkener mm. må du selv 
medbringe. Medicin skal du selv hente 
(det er så familien, der skal hjælpe med 
dette, uanset om de kan eller ej) Der er 
simpelthen ikke midler på hospitalet til at 
hjælpe, så læger og sygeplejersker hjælper 
med det patienten har. De kan kun slå ud 
med armene og sige: Beklager”, hvis pati-
enten ikke har nogen eller noget til at hjæl-
pe. 

Hvis du er så heldig at have en forsikring 
gennem din arbejdsgiver, så er der selvføl-
gelig privathospitaler, som har alt det nye 
udstyr og kan hjælpe med alt. Her er der 
service og medicin nok. Det er dog de fær-
reste, der har dette, f.eks. så har jeg ikke 
denne forsikring, da en sådan privat tegnet 
forsikring vil være alt for dyr. 

Nu er vi heldigvis ved at åbne op for sam-
fundet igen. 1. juni, begyndte forretninger-
ne at åbne, og parker blev også åbnet. Re-
stauranter med udeservering eller god 
plads mellem bordene måtte også åbne. 
Offentlig transport begyndte at køre igen, 
Dog skal man stadig være iført masker og 
handsker, når man bevæger sig i det of-
fentlige rum. 

Men nu er det ved at gå den gale vej igen. 

Ukraine har en befolkning på omkring 
44.000.000. Vi sætter desværre nye rekor-
der hver dag. 

18.06 2020 COVID-19 in Ukraine: 648 
new cases, 889 dead, 31,154 infected 

19.06.2020 COVID-19 in Ukraine: 921 
new cases, 985 dead, 34,984 infected. 

Vores præsidents kone er blevet ramt af 
corona, så jeg frygter lidt, at vi snart be-
gynder at lukke ned igen. 

Belært af coronavirus-situationen med 
medfølgende nedlukning af alt, og proble-
mer med at kunne købe de ting, vi skulle 
bruge i husholdningen, besluttede vi ret 
hurtigt, at vi fremover vil prøve at blive 
selvforsynende. 

Vi har en stor have, og der har vi brugt ca. 
300 m2 til diverse afgrøder. Alle vores 
træer er brugstræer. Vi har æbler, pærer, 
kirsebær, ferskner og nødder. Vi har plan-
tet en masse hindbær-, solbær- og brom-
bærbuske, og vi har afsat plads til tomater, 
peberfrugt, chili, majs, squash, aubergine, 
agurk, løg og hvidløg. 

Som noget nyt har vi indkøbt 12 hvide 
høns for at få egne æg, og 4 sorte høns, 
heriblandt en hane. Når han er færdigud-
vokset, bliver han en rigtig stor dreng ca. 
50-60 cm høj og med en kampvægt på 5-6 
kg. Han skulle gerne blive far til en masse 
kyllinger, så vi har kød til vinteren. 

Derudover har vi vores eget vand. 170 m  
under vores hus er der en meget stor vand-
forsyning. Vandet er rigtig godt, ikke at 
sammenligne med det vand, man har i 
vandrørene rundt omkring i Ukraine. 

Det smager næsten som det danske vand. 

Det var alt for denne gang. 
 
Pr. 1/10-2020 var der i Ukraine 
213.000 personen smittet i Ukraine og 
4.193 døde. (redaktionen) 
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Indlæg fra Jørn Nielsen årgang 49 nr. 2 
 

VAJSENHUSETS KIRKEGÅRD 

 
Har Vajsenhuset virkelig haft en kirkegård? Ja 
det har det, såmænd hele 2 kirkegårde. Det fortal-
te jeg lidt om ved vores sidste stiftelsesfest, og 
her kommer lidt af fortællingen til en større 
kreds. 
Før i tiden havde alle kirker i by og på land en 
tilsluttet kirkegård. Begravelse inde i kirken var 
eftertragtet, men trods alt kun for de få, så grave-
ne lå omkring bygningen - således også i Køben-
havn.  
Indbyggertallet steg. Dette og en pestepidemi i 
1711 gjorde, at kirkerne måtte indrette assistents 
kirkegårde på ledige grunde i nærheden af kirker-
ne eller i yderkanten af byen langs voldene, 
også da Vajsenhuset blev oprettet og taget i brug 
i oktober 1727.  
Imidlertid var det nødvendigt at udbygge og ind-
rette en kirkesal i den store bygning, der hidtil 
havde rummet Landkadetakademiet. Kirken stod 
færdig i april 1728. Indvielsen blev overværet af 
kongen, Fr d. 4. og dele af hoffet.  
Ved samme lejlighed fik Vajsenhuset overdraget 
et jordstykke til en kirkegård. Det blev en del af 
Vartovs kirkegård. Vartov var indviet få år før, 
opført på stedet, hvor Fr d. 2. havde haft sin far-
vergård. Det var bestemt for gamle og syge og 
blev ganske overfyldt, som årene gik.  
Placeringen ved Vestervold med filosofgangen 
imellem den nuværende Vester Voldgade, gav 
lige plads til en kirkegård. Dette jordstykke eksi-
sterer endnu som den kantede plads fra Farverga-
de til Strøget og med Rådhuset som nabo.  
Midt på pladsen står søjlen med lurblæserne, men 
det er en anden historie fra ca. 1890 og med 
brygger Jacobsen som giver. Men tænk over det 
næste gang, I passerer Rådhuspladsen. I går lige 
oven på Vajsenhusets kirkegård. 
Tiden går og det kniber efterhånden med at få 
plads til grave ved alle byens kirker. Det gælder 
Vartov/Vajsenhuset, Sct Petri, Helligånd, Trinita-
tis, Vor Frue og Nikolaj. Det besluttes derfor at 
oprette en Assistentskirkegård uden for byen – 
langt udenfor byen.  
Det blev kirkegården, som vi kender med mur 
langs Nørrebrogade, men meget mindre end i 
dag. Området havde ganske længe været anvendt 
til tobaksdyrkning. I 1760 blev den indviet, og 
man bestemte så, at fremtidige begravelser skulle 
finde sted derude.  
Det passede ikke borgerne at skulle begraves så 
langt fra byen og kirkerne, så de velbeslåede 
fandt veje til fortsat at ”blive i byen” Det blev 

altså de fattige, der tog kirkegården i brug.  
Først efter ca. 25 år begyndte embedsmænd og 
bedre stillede at blive begravet derude, og så gik 
det stærkt med en udvidelse til området, som vi 
kender det i dag. 
Kirkerne i byen fik tildelt hvert deres jordstykke 
Vartov/Vajsenhuset fik sit i Område A, lige in-
denfor kulturhuset på højre side. Desværre er det 
ikke muligt at udpege stedet nøjagtigt, og stort var 
det bestemt ikke. Vajsenhusets stykke målte om-
regnet fra alen 90 x 5,5 meter!  
Hvor mange, der er blevet begravet der, kan jeg 
ikke finde, men Chr. Ottesen skriver i sit fremra-
gende skrift ”200 år af Vajsenhusets historie”, at  
i de 200 år er 184 børn døde før konfirmationsal-
deren. Da tiden ved Vartov dækker 32 år og Assi-
stents ca. 45 år, må tallet på disse kirkegårde selv-
sagt være mindre. 
Der skete jo det, at skolen brændte i 1795. Børne-
ne blev midlertidigt huset på Blågård og senere i 
familiepleje.  
Efter megen bureaukrati og penneskriveri måtte 
man opgive at genoprette en kirke i skolen. Man 
opgav derfor også sit kirkegårdstykke og skænke-
de det til Trinitatis eller Helligåndskirken (uenige 
kilder). 
I 1860 oprettede man et fælles begravelsesvæsen, 
som alle kirker er en del af - ganske som i dag. 
”Egen kirkegård” blev derfor en saga blot. Begra-
velser under kirkegulvet havde man forbudt alle-
rede i 1805. 
Vores skole nærmer sig de 300 år. Jeg må ind-
rømme, at perioden, hvor skolen rådede over kir-
kegårde, er lille sammenlignet hermed, men alli-
gevel tankevækkende; så tænk på det, hvis I kom-
mer til Assistents kirkegård fra Kapelvej - godt 
100 inde og til højre, eller når I går forbi Lurblæ-
serne på Rådhuspladsen mod Vartov.  
Vores gamle skole har også sat sit præg på bybil-
ledet. 
      Jørn (årg 49) 
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Indlæg fra Jørn Nielsen årgang 49 nr. 2 

 

Da vi skal vælge, hvilken forret, vi ønsker til middagen til Stiftelsesfesten, kommer menuen her: 

Forret:  

Koldrøget laks med gelé af agurk, samt yogurt med peberrod, dild og melisse. 

eller  

Carpaccio af inderlår med tørrede tomater, frisfrissésalat og olivenolie. 

Mellemret: Svampe consommé 

Hovedret:  

Dyrekølle med pommes risolle, 3 x årstidens grøntsager, Waldorfsalat, rødvinssauce 

Dessert:  
 

Hjemmelavet lun kanelmazerinkage med creme anglaise. 
 

Tilmeldingen kan/skal ske til Hanne Presutti tlf. 2095 4275,  
 

 du/I skal ved tilmeldingen meddele,  hvilken af forretterne du/I ønsker  
 

og husk at meddele, om du er vegetar med eller uden fisk, eller veganer.  

Her ses et gammelt foto af Lurblæserne på Rådhuspladsen i København 
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Referat fra generalforsamling 11. juni 2020 

Generalforsamlingen blev afholdt på 
skolen 
 

Referat 

Valg af dirigent: Ulrich Carlsen 

 Indkaldelsen til generalforsamlingen var ud-
sendt i god tid og dermed var generalforsam-
lingen lovlig.  

2) Beretninger fra:  

a) Formanden:  
I dag er der 12 personer til generalforsamlingen. 
Vi er 146 betalende medlemmer i år. Vi kan pga. 
persondataloven ikke få navnene på de udgående 
elever fra skolen og få kontakt til de unge. 
Der er gået et år, og der er gennemført flere arran-
gementer. Den 25. maj afholdt vi gammel-elevdag 
i skolegården. Vi var 30 personer til stede, og det 
syntes vi i bestyrelsen var en succes. En tidligere 
lærerinde, der havde undervist for over 30 år si-
den var til stede, og et medlem fra Nordjylland 
havde lagt en planlagt tur den dag, så han kunne 
se skolen igen.  
Vores næste arrangement var Cirkusrevyen, det 
var hyggeligt, og specielt en sketch om de nytil-
komne pandaer var morsom.  
Det næste arrangement var en tur til zoo, hvor vi 
så pandaerne. Zoo var en oplagt mulighed for at 
tage børn og børnebørn med, men der var kun et 
barn til stede. Til årets bowling var vi 14 perso-
ner, det var hyggeligt og igen i år var der gevin-
ster til vinderen og 2. pladsen. Til Banko, der er 
skolens årlige arrangement, havde vi besøg af ju-
lemanden i skikkelse af Bent Friis årgang 47. Vi 
sluttede aftenen med, at skolens brandalarm blev 
sat i gang. Brandvæsnet ankom, men det var en 
falsk alarm, formentligt forårsaget af en af sko-
lens elever.  
Stiftelsesfesten var igen i år på Restaurant Bella-
høj, hvor Lasse og Mathilde kom og underholdt. 
Der var som vanligt en god snak ved bordene, og 
igen i år underholdt Jørn Nielsen årgang 49 os 
med en fortælling om Vajsenhuset og om de to 
kirkegårde, som skolen engang havde.  
Formanden siger tak til aktivitetsudvalget for de 
gode arrangementer, de har stået for. Tak til re-
daktøren for de gode blade, som laves. Tak til 
Mario Presutti for de indlæg, som han har lavet 
fra Ukraine og til Jørn Nielsen om sin tid på vaj-
senhuset i en krigstid. 
Vi har pga. coronaen været nødt til at flytte gene-
ralforsamlingen samt aflyse flere arrangementer 
som gl. elevdag, teater og sommertur. Bestyrelsen 
planlægger at afholde bowling og banko, hvis vi 

på det tidspunkt må være flere  end 50 personer 
samlet.  
Der er som tidligere snak om, hvordan vi får fat i 
de nye årgange, og hvad vi kan/skal gøre. I øje-
blikket betaler vi is til skolens elever, når Fr. Lind 
springer ud.  
 
Der fremkom flere forslag.  
 
Formandens beretning er godkendt.  
Næste generalforsamling 15/4-2021 
 
3) Regnskab 

a) Regnskab 2019 DGM Forelæggelse til godken-
delse.  
Et Spørgsmål fra dirigenten omkring regnskabs-
programmerne foreningen bruger samt prisen her-
på. Bestyrelsen vil se på om der findes et andet 
program som kan det samme til en billigere pris.  
Regnskabet er godkendt. 
 

b) Regnskab legat 2019. Fremlægges til efterret-
ning.  
Regnskabet er taget til efterretning.  
 
c) Budgettet for 2020 fremlægges.  
 Nyt i budgettet er, at der er tilføjet løn til kasse-
reren samt, at bestyrelsen har vedtaget at give Re-
ne Fleischer bestyrelsesgodtgørelse for hans vare-
tagelse af foreningens formue samt rådgivning til 
bestyrelsen i økonomiske spørgsmål.  
Budgettet er taget til efterretning. 

Jubilæumsfester har indtil nu fået et tilskud for 
medlemmer på 100 kr. Bestyrelsen har vedtaget 
at forhøje dette til 200 kr. pr. medlem.  

d) Fastsættelse af kontingent 175 kr. For unge i 
op til 13 år efter udgang af skolen 100 kr.  
Præcision: de første 3 år er passive (gratis), med-
mindre de ønsker at søge legater eller deltage i 
arrangementer. De næste 10 år er kontingentet 
100 kr. kontingentet for de unge skal hedde et 
ungdomskontingent. 
Vedtages. 

4) Indkomne forslag 

a) vedtægtsændring § 13 og 20 
Rene Fleischer fremlægger forslaget omkring for-
eningens aktier og obligationer og begrunder 
hvorfor der er forslag til ændring af fordelingen 
af foreningens formue. 
 
§13  
Del 1 vedtaget forslag 1 med 11 for og 1 har ikke  
stemt.  
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Opfordring 

Bestyrelsen gør DGM’s med-
lemmer opmærksomme på, at 
vi ikke automatisk modtager 
adresseændringer.  
 
Det er derfor vigtigt,  at hvis I 
flytter, får nyt mobil– eller tele-
fonnummer eller skifter mail-
adresse, at I giver kassereren 
besked om dette.  
 
Vi har desværre været nødt til 
at lukke flere medlemsskaber af 
denne årsag, da vi ikke har 
kunne komme i kontakt med 
medlemmerne for at få de nye 
oplysninger, og dette er jo ær-
gerligt. 

Referat fra generalforsamling 11. juni 2020 fortsat 

Del 2 11 for og 1 har ikke stemt.  
Del 3 11 for og 1 har ikke stemt.  
Alle tre punkter er godkendt. 
 
§20  
Bestyrelsen lukker forslaget efter diskussion om, 
hvad der skal ske med foreningens formue i for-
bindelse med en evt. nedlukning af foreningen. 
Der lægges op til en debataften, hvor der kan dis-
kuteres. hvad formuen skal bruges til.  
 
5) Valg 

a) Formand 
Michael Mattsson: Villig til genvalg  
Valgt.  
 
b) Bestyrelsesmedlemmer 
Niels Danhøj. Villig til genvalg 
Valgt 
Susanne Boyens-Thiele.  
Trækker sig 
John Brun er villig til valg. 
Valgt 
 
c) Suppleanter til bestyrelsen: 
Tonny Bonne. Villig til genvalg 
valgt 
 
d) Redaktør 
Birgitte Tøjberg. Villig til genvalg 
valgt 
 
e) Redaktørsuppleant 
Vacant 
 
f) Ekstern revisor:  
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christen-
sen.  
Valgt 
 
g) Kritisk revisor: 
Ulrich Carlsen. Villig til genvalg. 
valgt 
 
f) Kritisk revisorsuppleant: 
Rene Fleischer. Villig til genvalg 
valg 
 
 
I) Aktivitetsudvalg: 
Vibeke Andersen og Jørgen Østergaard. Villige 
til genvalg 
Valgt 
 
 

7) Evt. 
En tak til Hanne som bestyrelsesrepræsentant for 
aktivitetsudvalget. Denne position overtages af 
John Brun. 
Hjemmesiden er under al kritik, bestyrelsen be-
des arbejde videre på at forbedre den.  
Forespørgsel om bestyrelsen ikke vil fortsætte 
med scanning af bladene. Der er sat et beløb af i 
budgettet til dette, og der arbejdes videre med 
arbejdet.  
 
Generalforsamling afsluttet kl. 20.26 
 

Referent Ditte Rødgaard 
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• Mandag den 7. de-
cember 2020 

 
Der serveres  - som sæd-
vanlig -  gløgg og æbleski-
ver -  så kom og ønsk hin-
anden glædelig jul og godt 
nytår 

Mandagsmøder 

 
• Lørdag d. 23. jan 
 2021 
 Stiftelsesfest 
 
• Torsdag d. 15. april 
 2021 
 Generalforsamling 
 
 Gammel elevdag 
• Lørdag d. 8. maj 
 2021 

Kommende 
arrangementer 

Legatet 

Der kan søges til mange formål - fx studiehjælp, studierejser, hjælp 
til bolig eller andet af lignende karakter. Vi understreger, at legatet 
kun kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset. 
 

Ansøgningsfrist er d. 31. oktober 2020 
samt 30. april 2021 

 
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det kgl. Vajsenhus tlf. 33 93 
03 26, hos kassereren tlf. 40 40 34 22 eller via vores hjemmeside. 
www.detgodemimde.dk 

 
 
• Fredag d. 23. okt.  
 2020 
 Bowling./aflyst 
  
• Mandag d. 2. nov. 
 2020 
 Debataftten 
 
 
  


