
Vajsenhusianerbladet 
udgivet af foreningen 

DET GODE MINDE 

Nr. 2  juni 2021. 119. årgang 

 

Operette-cruise 
 

Vi tager Showbåden  
lørdag d. 14. august 2021 kl 17 

 
Ved stranden 26, 1061 København 

(nær Højbro Plads) 
Turen tager ca. 75 minutter 

 
Vi underholdes af Line Juul Andersen og Tho-
mas Storm akkompagneret af Peter Møllerhøj. 

De kommer både omkring Bent Fabricius, 
Strauss og Mozart. 
 

 
 

Tilmelding senest 9. august 2021  
Til Hanne Presutti på 20954275 

 
Prisen er 150 kr. for medlemmer, 

samme pris for ledsager.  
Først til mølle  

 
Efter accept fra Hanne betales til  

Mobilepay 492429 
Eller reg.nr. 1551 konto 1020390 

Husk navn og årgang. 
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Formand: 

Robert Bach-Fusager, årg. 93 
Lygtemagerstien 19, 4. th. 
2300 København S 
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René Fleischer årg. 88 
Nordbyvej 15 
2720 Vanløse 
 

Kasserer: 

Hanne Presutti, årg. 57 
Mariehøj 66 
2610 Rødovre 
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Bestyrelsesmedlemmer 
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Valbygårdsvej 79, st. tv. 
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I dette nummer kan du læse... 

Redaktøren skriver…. 

Når vi går i gang med at lave et nyt blad, finder vi som regel bladet 
fra sidste år frem og genbruger et og andet. Så hvis I tænker: ”Det 
har jeg set før”, kan det godt passe. Jeg håber, det ikke er for meget 
”genbrug” 
I år glæder jeg mig til både Operettecruise og Musical. Jeg synes 
dog, at arrangementerne bliver meget hurtigt udsolgt. Genren ram-
mer nok lige ”vores årgange”. 
Jeg hørte med glæde på generalforsamlingen, at bestyrelsen vil prø-
ve at få fat i flere årgange - og ikke kun de unge, som det jo tydelig-
vis ikke er lykkedes at fastholde.  
Min egen årgang skal nu fejre 50 års jubilæum, og det er svært at 
finde folk trods alle de digitale medier. Vi arbejder på sagen, og vi 
glæder os til et brag af en fest. (Husk: DGM bidrager med et beløb i 
tilskud pr. medlem. Der betales også for pedellen, hvis arrangemen-
tet holdes på skolen.) 
Nu vil jeg slutte med at ønske jer en forrygende sommer. Vi ses til 
diverse arrangementer og til de af jer, der ikke deltog i sommerstif-
telsesfesten - I gik glip af noget. Det var dejligt at få taget hul på det 
sociale liv igen. 

redaktøren 

Sæt kryds i kalenderen 
Hanne holder 

 
80 års fødselsdagsreception 

Lørdag  den 20. november 
2021 

Kl. 13.00 – 18.00 
Mariehøj 54, 2610 Rødovre 

 
Forstå det hvem der kan 

Vajsenhusianernes  
Forening  

Det Gode Minde  
 
Mobilepay. 49 24 29 
Reg. nr. 1551 
Konto nr. 1020390 
PBS:  
Pbs.nr. 85801155  
Debitor grp. 00001  
Kundenr. 05637082  
www.detgodeminde.dk  
 
Formand: 
 
Michael Mattsson 
Bellmannsgade 9, 3.tv 
2100 København Ø 
Mobilnr. 51 23 53 11 
mail:  
michael.mattsson@detgodeminde.dk 
 
 
Næstformand:  
 
Niels Danhøj 
Valbygårdsvej 79, st.tv.  
2500 Valby 
 
 
Kasserer:  
 
Ditte Rødgaard årg. 76  
Hovedgaden 64 D  
4140 Borup   
Mobilnr. 40 40 34 22 
Mail:  
Ditte.rodgaard@detgodeminde.dk 
 
Arrangementansvarlig: 
Hanne Presutti 
Mariehøj 66 
2610 Rødovre mobilnr. 2095 4275 
 
 
Bestyrelsesmedlem:  
John Brun 
Askøgade 2,3. th 
2100 København Ø 
 
Webmaster: 
Henrik Haslund 
Årgang 70 
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Bowlingarrangementet finder sted 
 

Fredag d. 29. oktober kl. 18.00 
 
 
 
 

Vi starter med en drink. Derefter inddeler vi os i 
 grupper af min. 4 og bowler 1 time. 

Oven på strabadserne venter en velfortjent buffet i restauranten.  
Drikkevarer, udover den ved ankomsten, er for egen regning. 

 
Tilmelding senest 15. oktober 2021  

til Hanne Presutti, mobil 20 95 42 75 
Pris pr. person kr. 200  

 
Efter tilmelding kan indbetaling ske på mobilepay 49 24 29 

eller til kontonr.  1551 1020390  

Husk at oplyse navn, årgang og arrangement 

PS. På nuværende tidspunkt kræves ikke mundbind, men vi ser, hvad tiden vil 
bringe. 

COVID-19 - Alle skal bære mundbind ved ankomst til Big Bowl, samt når de bevæger sig rundt i cen-
tret og altså er gående eller stående. (mundbind skal ikke benyttes under bowling spil) 
 
Coronapas - Skal fremvises samt ID ved tjek-ind i bowlinghallen eller i restauranten for alle over 15 
år. Vi kan desværre ikke modtage personer der er "fritaget" for fremvisning af coronapas eller mund-
bind,af hensyn til vores øvrige gæster. 
 

Bowling i Big Bowl - Valby  
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Bankoarrangement 

 
Årets bankospil på vores gamle skole løber af stablen 

 
Torsdag d. 18. november kl. 18 

 
Dørene åbnes kl. 17.30 

 
Pris for 1 plade:  25 kr.   - gennemgående i alle 6 spil.  

 
Lodsedler til amerikansk lotteri sælges i pausen efter 3. spil.  

Der er som sædvanlig flotte præmier.  
Til alle børn er 1. sodavand gratis. 

Vand sælges. 
Kaffe og the er gratis. 

  
Hovedgevinsten er en flot julekurv med det meste til julemiddagen.  

Det ny Teater  
fredag d. 26. november kl. 20 

 
Tilmelding senest 13.11.21 

Princip Først til mølle  - skynd jer -  
På 20 95 42 75 

 
PS. ALT UDSOLGT 

Pris 300 kr. pr. person for medlemmer og 1 
ledsager. 

Spisning kan arrangeres før forestillingen. 
Hvis man er interesseret, skal man medde-
le dette til Hanne. 
 
Maden er for egen regning i Teaterkælde-
ren. 
 
Foreningen er vært med en drink i pausen. 
Oplys til Hanne, hvad I ønsker at drikke: 
øl, vand, vin eller G+T  
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Efterlysninger Gammel elev-arrangement ved redaktøren 

 
Så blev det ”gammel- elev- dag nr. 2. Vejret var 
nogenlunde, så der var ingen problemer ved at 
opholde sig i den kendte skolegård. 
 
Bestyrelsen havde sat en festlig pavillon op, og 
herunder fandt man alskens lækre ting såsom vin, 
øl og vand og dertil et hav af sandwiches, fristen-
de chokolader og chips. 
 
Der blev snakket livligt på kryds og tværs af år-
gange. Vi var så heldige at have Jørn Nielsen årg 
49 med, så der var mange, der fik en uforglem-
melig omvisning på skolen med mange af Jørns 
altid gode fortællinger. 
 
Denne nye tradition er kommet for at blive. Vi 
var ikke så mange, men hvis man tager coronaen 
i betragtning, var det ”ikke så ringe endda”. 
 
Vi er nok nogen, der kunne tænke os, at flere vil 
dukke op. Herfra skal lyde en kæmpe opfordring 
til at komme strømmende til maj 2022. Brug ti-
den til at få fat i gamle skolekammerater og mød 
op - det er altid hyggeligt, selvom vi ikke er så 
mange. 
 

 

 

På billederne ser vi øverst til venstre Brian, vores 
hjælpsomme pedel med Bjørn Sommer årg. 68.  
Øverst til højre ses tidligere formand Susanne 
Boysen-Thiele årgang 76 og Mona Nielsen år-
gang 77. 
 
Herunder ser vi Søren Sloth årgang 53 i snak 
med Anni Olsen årgang 53. 
Herren der optræder i lækker skindjakke er selve-
ste Formand Michael Mattsson genvalgt på den 
nyligt overståede generalforsamling. 
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Referat af GENERALFORSAMLING 

Det Gode Minde 
afholder ordinær generalforsamling 
torsdag den 15. april 2021 kl. 18.30. 

NY dato 20 maj 2021 
Det kgl. Vajsenhus, Festsalen 

Referat. 
Valg af dirigent  

Bestyrelsen peger på Ulrich Carlsen. Han er 
hermed valgt. Han konstaterer, at gene-
ralforsamlingen er lovligt indkaldt. 

Beretning fra formanden, redaktør, webma-
ster, aktivitetsudvalg 

 Formanden. Det er godt at se så mange 
fremmødte i aften, når man tager i be-
tragtning, at samfundet har været lukket 
ned pga. corona. Det har ikke været det 
bedste år for vores forening, da vi har 
måttet aflyse alle arrangementer. Det 
lysner nu, og samfundet begynder at åb-
ne op. Stiftelsesfesten er flyttet til d. 
12/6, og det er første gang, at den afhol-
des om sommeren. 

 Bestyrelsen har dog ikke ligget på den 
lade side, selv om arrangementerne har 
været aflyst. Der er ryddet op i depotet, 
og vi har bl.a. fundet et sanghæfte fra 
den 6.stiftelsesfest i 1864. Gammel elev-
dag blev startet op i 2019. Vi måtte afly-
se sidste år, men i år havde vi igen et 
arrangement for dem, som kom, hvilket 
var ca. 20 personer, og det virkede som 
om alle hyggede sig. 

 Bestyrelsen har talt om strategi i forhold 
til at hverve nye medlemmer, for vi er 
nu kun 148 betalende medlemmer. Vi 
vil prøve at satse på mellemårgangene, 
dvs. de, som er i 40erne og ikke kun sat-
se på de unge, som lige er gået ud af 
skolen. Bestyrelsen har en aftale med 
forstanderen om at komme i en af klas-
sens timer for at fortælle om foreningen 
for at give dem en ide om, hvem vi er.  

 Der er ingen bemærkninger til forman-
dens beretning, og den er hermed god-
kendt. 

 
 Redaktøren udtrykte et håb om, at alle 

læser bladet og efterlyser samtidig ind-
læg til det. Der har jo ikke været så me-
get at skrive i det seneste blad, da de 
fleste arrangementer var aflyst eller ud-

 

sat.  
 
 Aktivitetsudvalget. Samfundet er nu ved 

at genåbne, og vi kan igen være sammen.  
 Første arrangement er stiftelsesfest d. 

12/6-21. De kommende arrangementer er 
Operette cruise d. 14/8,  og vi skal ud at 
bowle igen 29/10. Det bliver i år i Valby, 
fordi der er rygter om, at maden er bedre 
der. Der er også indkøbt 20 billetter til 
Oliver Twist.  

 Taget i betragtning af, at der ikke har 
været aktiviteter i det seneste år, har be-
styrelsen besluttet at give et klækkeligt 
tilskud til aktiviteterne. Nyhedsbrevet er 
sendt ud for at huske medlemmerne på, 
at foreningen er i gang igen. Banko bli-
ver i november.  Før vi har holdt dette, 
kan det ikke blive jul., (siger John) 

 Der kom en forespørgsel om, hvem der 
er medlem af aktivitetsudvalget ud over 
Jørgen Østergaard. Svaret er John Brun 
og Hanne Presutti. Har man lyst til at 
deltage i aktivitetsudvalget, er man vel-
kommen.  

 
 Webmaster er ikke til stede. 
 

 Regnskab 
Regnskab 2020 DGM forelægges til  
godkendelse: 
Regnskabet fremlægges af revisor Aksel 
Christensen. Regnskabet er det bedste i  
længere tid, og foreningens formue er  
øget.  
Rene Fleischer: Det har været godt år for 
værdipapirerne, og fordi der er lavet en  
anden fordeling imellem obligationer og  
aktier (vedtaget v. generalforsamlingen  
2020), så formuen er spredt godt, og det 
har givet gevinst.  
Foreningen har ramt nogle af de gode 
papirer, og det har været sjovt.  
Foreningen har givet Rene adgang til  
nogle værktøjer, han har kunnet bruge til 
at regulere formuen med på bedste  
måde. Rene holder sig til de danske  
aktier.  
Regnskabet er godkendt. 
 
Regnskab 2020: Legatregnskabet 
fremlægges og tages til efterretning 
Legatet har haft overskud pga. aktierne. 
Der er en merværdi på 350.000 kr. på 
legatets aktier i forhold til kostprisen. 
Rene Fleischer: Det er også gået rigtigt 
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Generalforsamling fortsat 

godt for legatets værdipapirer. Halvdelen  
af obligationerne er blevet solgt, og  
der er købt aktier (vedtaget v.  
generalforsamlingen 2020).  
Legatets formue er nu på mere end   
1million kroner. 
Spørgsmål: Er legatet skattepligtigt?  
Da legatet ikke er en erhvervsvirksohed, 
er der ingen skatteomkostninger.  
 
 
Budget 2021 fremlægges 
Ingen kommentarer til budgettet.  
 
Fastsættelse af kontingent.  
Op til 13 år efter endt skolegang100 kr. 
Derefter 175 kr.  
Vedtaget.  
 

Indkomne forslag. 
 Ingen indkomne forslag 
 

Valg 
Formand,  
Michael Mattsson, villig til genvalg. 
Genvalgt. 
Bestyrelsesmedlemmer 
Hanne Presutti, Ditte Rødgaard,  
Villige til genvalg. 
Genvalgt 
Suppleant til bestyrelsen 
Tonny Bonne, villig til genvalg. 
Genvalgt 
Redaktør 
Birgitte Tøjberg, villig til genvalg. 
Genvalgt. 
Redaktørsuppleant, vakant 
Ingen melder sig.  
 
Ekstern revisor 
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel 
Christensen 
Aksel ønsker at gå på pension, men er  
villig til fremadrettet at lave regnskaberne 
og vil finde en, der kan godkende dette. 
 
Kritisk revisor 
Ulrich Carlsen, villig til genvalg. 
Genvalgt 
 
Kritisk revisorsuppleant 
Rene Fleischer, villig til genvalg 
Genvalgt. 
 
Aktivitetsudvalg  
Jørgen Østergaard vil gerne forsætte. 
 
 

Eventuelt. 
Forslag fra bestyrelsen: For at bevare vores  
gamle dokumenter på en forsvarlig måde,  
foreslår bestyrelsen at indscanne de gamle 
dokumenter og papirer, så de kan ses på 
hjemmesiden. Når dette er foretaget, så  
overgives disse til Rigsarkivet eller det 
Kgl. Bibliotek, så de kan blive opbevaret 
på forsvarlig vis. Dette synes de  
tilstedeværende er en god ide, som der  
arbejdes videre med.  
 
Forslag fra Robert Bach omkring  
foreningens synlighed i forhold til skolens 
elever.  
Første forslag. Når eleverne skal på  
lejrskole, kan de købe en t-shirt/hoodie. 
Det er dog ikke alle, som har råd til at  
købe en sådan. Det foreslås, at foreningen 
betaler for denne.  Foreningens logo eller 
anden tekst i forhold til foreningen kan 
trykkes på et synligt sted som påmindelse  
om, at der er en forening ved navn Det 
Gode Minde  
Et andet forslag er, at foreningen betaler 
for en DJ, som er til stede ved skolens  
fester for de store klasser. Dermed kan man 
bede Dj’en om at reklamere for foreningen.  
Bestyrelsen tager dette til efterretning. 
 
Formanden: For at opretholde kontakt med  
tidligere medlemmer eller unge, som  
foreningen har haft kontakt med, foreslår  
bestyrelsen, at så længe deres emailadresse 
er aktiv, sendes blad m.m. til dem.  
 
Forslag: at medlemslisten kun består af  
fornavn og årgang, så den kan udsendes. 
Svar: Medlemslisten har ikke været  
offentliggjort som tidligere pga. den ny 
persondatalov (GDPR). Da der har  
været en del diskussioner omkring dette 
emne, vil bestyrelsen sætte en jurist til at 
undersøge sagen én gang for alle. 
 
 
Generalforsamlingen startede 18.40  
Generalforsamlingen sluttede 19.45 
 
Dirigent: Ulrich Carlsen 
 
Referent: Ditte Rødgaard 
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• Lørdag den 14. au-

gust 2021 kl. 17.00 
 Operettecruise 
 
• Fredag den 29. okto-

ber 2021 kl. 18.00 
 Bowling 
 
• Torsdag den 18. no-

vember 2021 kl. 
18.00 

 Banko 
 
 
 

Mandagsmøder 

• Fredag den 26. no-
vember 2021 kl. 
20.00  

 Oliver 
 
• Lørdag den 22. Janu-

ar 2022 
 Stiftelsesfest 
 
• April 2022 
 Generalforsamling 
 
• Maj 2022 Gammel 

elev - arrangement 
 På skolen. 

Kommende arrangementer 

Nye medlemmer Afdøde medlemmer 

 
Årgang 2017: 
 
Emil Hjort Blichmann  
 
 
 
 
 
 
 

Årgang 1952 
 
Jørgen Friis er død  
d. 3. marts 2021  
 

 
Æret være hans minde 

 
• Mandag den 6. decem-

ber 2021 
 
Mandagsmødet starter 19.00 
og foregår i festsalen på sko-
len. 
 
Da vi tidligere har forsøgt at 
lave et mandagsmøde i okto-
ber med meget få deltagere så 
har bestyrelsen, valgt vi at 
erstatte dette møde med det 
nyere tiltag ”Gammel elev– 
arrangement til maj. 
Der håber vi så på stort frem-
møde. 


