Nr. 2 . juni/juli 2004 . 102. årgang

Tag ud at sejle
med Det Gode Minde
Lørdag 21. august 2004
I år prøver vi igen. Vi vil ud at sejle!!!
Mød op ved Bådfarten på Lyngby Hovedgade kl. 11.00 (Afg. Kl. 11.20)
Vi sejler til Sophienholm,
hvor der vil være mulighed for at opleve lidt kultur (udstilling) på Sophienholm
eller en lille spadseretur på egen hånd i det grønne.
Kl. 13.00 mødes vi for at indtage vores medbragte mad.
For de magelige kan der købes lette anretninger i cafeen. Derefter vil foreningen
være vært for kaffe til de voksne og is til børnene.
Båden sejler tilbage til Lyngby kl. 14.50
med ankomst til Lyngby Hovedgade kl. 15.15.

Pris for dette arrangement er:
Voksne medlemmer 50 kr.
Gæster 90 kr.
Børn gratis

Tilmelding senest fredag 13. august 2004 til Foreningens mobilnr. 26 88 00 11
eller Birgitte 33 22 11 31. E-mail: Gitte@detgodeminde.dk

Referat af ordinær generalforsamling i DGM
Referat af ordinær generalforsamling i
DGM 21.04.04 kl. 19.00 på D.K.V
Formanden bød velkommen
1. Jørgen
dirigent

Cervino

blev

valgt

til

2. Formanden indledte med at mindes
dem, der var gået bort i årets løb.
Formanden fortsatte bestyrelsens beretning med at nævne de forskellige
arrangementer, som DGM havde været
vært for i årets løb – »Skovturen« på
Frederiksberg Slot i august, Bowling i
DGI-byen med efterfølgende spisning
på Hertzegovina, Byens bedste banko
på DKV med deltagelse af omkring
80 mennesker, samt Foreningens
stiftelsesfest i januar, som igen blev
afholdt i Moltkes Palæ med ca. 117
deltagere.
Vajsenhusianerbladet udkom 4 gange i
2003 og blev præget af forfriskende ideer
såsom nyt layout, Den Gode Krambod,
interviews med medlemmer samt lidt
historie om Det kgl. Vajsenhus.
I forbindelse med dette var der også en
kort orientering omkring de ændrede
portoregler, som også økonomisk
har ramt »vores« blad. Det forsøges
imødegået med bl.a. noget andet
papirmateriale som er lidt lettere.
Da vor hidtidige redaktør på grund af
flytning har valgt at ophøre sit virke med
øjeblikkelig virkning, søges der på ny
efter en redaktør. Indtil videre varetages
opgaven af bestyrelsen.
Med hensyn til legater oplyste
Formanden, at der i det forgangne år var
uddelt legater for kr. 25.000,Særligt i år (på grund af den meget lave
rente) var der stor grund til at takke
Vibeke Nielsen for hendes store indsats
for at forvalte Det Gode Mindes Legat
på bedst mulig måde.
Formanden berørte også forskellige
problemstillinger i forhold til foreningens andelslejemål. Det sidste år
har været lidt af et mareridt på grund
af en svampeskade, som har betydet
en omfattende renovering. I forbindelse

med denne renovering har bestyrelsen
anerkendt at ville betale nogle små
forbedringer på i alt ca. 25.000,-.
Den øvrige forbedring af lokalet er
blevet betalt af Andelsboligforeningen.
Efter den foreløbige renovering er
der imidlertid en del nødvendigt
indvendigt håndværkerarbejde, som
skal udføres, før lokalerne kan tages i
brug igen. I den forbindelse anmodes
Generalforsamlingen om at give en
bemyndigelse til bestyrelsen til at kunne
anvende et beløb på ca. kr. 125.000,- til
denne indvendige renovering.

en løsning omkring e-mail eller lign.

Formanden nævnte også vores banner,
som har været udlånt til konservatoriet
i Brede med henblik på restaurering.
Dette ville koste ca. kr. 40.000,-. Denne
udgift bedes generalforsamlingen ligeledes tage stilling til.

a) Rene Fleischer blev enstemmigt
genvalgt som formand

I denne forbindelse blev der også rettet
en tak til Forstanderen og skolen for
den helt unikke hjælp og support, der er
blevet udvist i årets løb.
Af nye tiltag nævnte formanden, at
der fortsat arbejdes på udvikling i
forbindelse med hjemmesiden, bl.a. et
ønske om, at man i forbindelse med
stiftelsesfesten havde mulighed for
at se, hvem der har tilmeldt sig, blev
indfriet i det forgangne år. Af andre ting
kan nævnes, at der er blevet indkøbt et
digitalkamera samt, at der er blevet købt
noget nyt EDB software, som skulle
lette bogføringen væsentligt.
Formanden sluttede bestyrelsens beretning med at takke bestyrelsen for et
godt samarbejde i årets løb.
Bestyrelsens beretning affødte naturligt
lidt debat omkring den nødvendige
restaurering af »Banneret« samt andelslejemålet. I begge tilfælde udtrykte
generalforsamlingen tillid og samtykke
til, at bestyrelsen indenfor de oplyste
økonomiske rammer foretog det nødvendige.
Der var endvidere også en kort debat
omkring bladet – afledt af de øgede
portoomkostninger. I den forbindelse
blev det bekendtgjort fra Bestyrelsens
side, at bladet fortsat skulle udkomme
4 gange om året og udsendes pr. post
– med mindre medlemmer selv tilvalgte

3. a) Regnskabet blev forelagt.
Godkendt uden bemærkninger
3. b) Kontingentet blev på baggrund
af den økonomiske udvikling af
Bestyrelsen foreslået ændret til kr. 125,årligt. Dette blev vedtaget.
4. Ingen indkomne forslag
5. Valg:

b) Bestyrelsen foreslog genvalg af
Birgitte Tøjberg og Hanne Presutti for
to år, samt nyvalg af Susanne Reimert
for et år (Linda Dederding afgik udenfor
tur). Alle 3 blev valgt.
c) Bestyrelsen foreslog genvalg af
Inger Riska Cervino samt nyvalg af Pia
Dysted (Årgang 89)
Begge blev valgt.
d) Posten som redaktør forblev vakant,
Michael Aarøe-Ebersted blev genvalgt
som redaktørsuppleant
e) Som ekstern revisor blev revisor
Søren Pedersen genvalgt
f) Som kritisk revisor blev Jørgen
Cervino genvalgt og Michael Holkenfeldt
blev genvalgt som suppleant.
6. Eventuelt:
Her blev en opfordring fra medlem
Henning Aksby omkring en mulig bog
om DKV gennem 275 år kort drøftet, og
der arbejdes videre på sagen.

Dirigenten takkede for god ro og orden.
Referent Niels Danhøj
Dirigent Jørgen Cervino

Den Gode Krambod

Foreløbig annonce om

Stiftelsesfest:
Næste års stiftelsesfest afholdes igen
i det fornemme Moltkes Palæ
22. januar 2005.
Reserver allerede nu datoen.
Tilmelding kan foretages hos
kasserer Hanne Presutti, og jeres
navne offentliggøres på vores
hjemmeside, så man der kan følge
tilmeldingerne, og evt. »skubbe« lidt
til sine gamle klassekammerater.

Sælges:
Børne/ungdoms skrivebord i bøgefinér med skabs- og skuffesektion
med hvide fronter. 200x60cm.
4 skuffer og 1 skab med en hylde.
Pris: 250 kr. Henvendelse til:
susanne@detgodeminde.dk eller på
telefon 39 18 57 46.

Sælges:
Dukkevogn, meget solid, egnet til
institution. Nypris 1200 kr., sælges
for kun 500 kr.
Henvendelse:
gitte@detgodeminde.dk eller på
telefon 33 22 11 31

Fra bestyrelsen
Efterlysning
Det Kgl. Vajsenhus og DGM søger
efter klassebilleder fra årgangen 1959
– 1969, da vi mangler disse for at kunne
have en komplet samling af alle årgange
fra 1940 – til dags dato. Vi håber,
medlemmerne fra disse årgange vil være
os behjælpelige med at udlåne disse eller
forære dem til Det Kgl. Vajsenhus.
Kontakt venligst sekretær Susanne
Gulddal på telefon 33 93 03 26, eller
fremsend billederne direkte til skolen på
adressen Nørre Farimagsgade 51, 1364
Kbh. K.
På forhånd tak!

Orientering
Da vi alle ved, at computerteknologien
er over os, har vi i samarbejde med Det
Kgl. Vajsenhus besluttet at tage en »back
up« på alle klassebilleder og lægge disse
på digitale medier. Det er bestyrelsens

Efterlysning

ide og ønske, at disse klassebilleder skal
være tilgængelige på vores hjemmeside.
Det er også vores hensigt at skrive folks
fornavne på. Da man skal have tilladelse
til dette, vil vi opfordre medlemmerne,
hvis de af forskellige årsager ikke ønsker
dette, at rette henvendelse til formanden,
så vi ikke kommer til at »støde« nogen.

Restaurering af
foreningens lokaler
Til medlemmernes orientering kan
bestyrelsen meddele, at maleren,
tømreren og elektrikeren er godt i
gang med at lægge sidste hånd på
renoveringen af vores lokaler.
Vi forventer at kunne tage lokalerne i
brug efter sommerferien.

Banner
Alle ved, at vores banner er i forfald,
men nu har formanden med hjælp
fra forstander Martin Agerbak, fået
Nationalmuseet til at restaurere det for
den pris, som vi modtog den 28. juli
2003, nemlig kr. 41.500 ekskl. moms.
Vi har lige afleveret banneret i maj
måned til Nationalmuseet i Bredde
og ser frem til at kunne præsentere
det færdigrestaurerede resultat for
medlemmerne senere på året, eventuelt
på et af vores kommende mandagsmøder
i efteråret.

Efterlysning

Opfordring
Da vi har erfaret, at der på medlemslisten
er en del stavefejl, vil vi opfordre
medlemmerne til at rette henvendelse
til vores kasserer, hvis det skulle gælde
jeres navne, så kan vi få rettet disse
irriterende fejl.
De foretagne rettelser vil kunne ses på
foreningens hjemmeside, og når året
er gået, vil navnene herefter fremgå
korrekt i den fortrykte medlemsliste,
som udkommer hvert år i bladet (marts
måned udgaven).

Efterlysning

Det Gode Minde søger ny redaktør. Bladet udkommer 4 gange årligt.

Hvorfor er dette blad så kedeligt? Ingen billeder!
Ingen interviews med interessante mennesker! Ingen nye tiltag såsom konkurrencer med spændende præmier!
Det sku’ være så godt, men så’ det faktisk skidt.
Grunden er: Vi mangler en redaktør. Henriette er rejst til nye udfordringer i udlandet.
Kom nu ud af busken. Der må da være en gammel elev, som brænder for at påtage sig jobbet.
Som redaktør får du:
Mulighed for at sætte DIT præg på foreningen • Du låner foreningens digitalkamera.
Du får rimeligt frie hænder til at skrive og illustrere blad og hjemmeside • Adgang til 150 års gamle arkiv.
Med titlen som redaktør følger godtgørelse og julegave samt gratis deltagelse i DGM´s arrangementer.
Hvis du er interesseret, så ring til formanden René Fleischer tlf. 2688 0011.
God fornøjelse til den kommende redaktør. red.

Undgå afbrydelse
i tilsendelse af Vajsenhusianerbladet ved flytning:
Giv besked til kasseren.

Vajsenhusianernes Forening

DET GODE MINDE
Formand:
René Fleischer, årg. 1988
Nordbyvej 15
2720 Vanløse
Tlf. 38 71 72 39

Dødsfald:
Kirsten Vontillius, årgang 1929,
stille er sovet ind den 18. feb.
Elisabeth Rytter, årgang 1944,
er afgået ved døden nov. 2003.

Næstformand:
Niels Danhøj, årg. 1990
Valbygaardsvej 79, st.tv.
2500 Valby
Tlf. 36 17 19 04

Annie Kam, årgang 1944,
er afgået ved døden.

Kasserer:
Hanne Presutti, årg. 1957
Mariehøj 88
2610 Rødovre
Giro 102-0390
Tlf. 36 72 17 85
DGM Mobil: 20 95 42 75

Harry Søderlund, årgang 35,
blev begravet 18. maj 2004.

Æret være deres minde.

Susanne Reimert årg. 1970
Valdemar Holmers Gade 13
2100 København Ø
Tlf. 39 18 57 46

Opråb
fra kassereren:

Birgitte Tøjberg, årg. 1970
Jacobys Allé 12, 2.th.
1806 Frederiksberg C.
Tlf: 33 22 11 31
Web-adresse
www.detgodeminde.dk
Foreningens mobiltelefonnummer,
26 88 00 11, vil fremover være
foreningens eneste telefonkontakt
for medlemmerne til bestyrelsen
og den skal anvendes ved enhver
kontakt

Der er endnu mange, der ikke har
betalt kontingent for 2004. Se nu at
få det overstået. Det er af yderste
vigtighed, at I meddeler kassereren
adresseændringer eller andre ændringer, idet distributionen af bladet
ikke længere foretages af Post
Danmark. Det skal vi selv klare.
Vi har opfordret jer til at meddele
os jeres e-mailadresser, det vil lette
kommunikationen medlemmer og
forening imellem.

Mandagsmøder
i 2004/05
4. okt.
1. nov.
6. dec.
7. feb.
7. marts

2004 kl. 19.30
2004 kl. 19.30
2004 kl. 19.30
2005 kl. 19.30
2005 kl. 19.30

Benyt dig af denne mulighed for at
gense skolen og møde lærere
og dine gamle klassekammerater.

Velkommen til
nye medlemmer:
Årgang 1960

Lene Spielmann
Årgang 1965

Poul Løhmann
Årgang 1971

Helle Olsen

DGM´s årlige
bowling arrangement
Fredag den 22. okt. 2004
kl. 17.00 i DGI byen
2 timers bowling efterfulgt
af middag på restaurant
Hertzegovina

Bestyrelse ønsker
alle en varm og solrig
sommer

Pris for medlemmer og
evt. ledsager kr. 90,gæstepris kr. 300,- drikkevarer er ikke
inkluderet i prisen
Tilmelding med check eller pr. giro
senest d. 13. oktober til kasserer
Hanne Presutti giro 1 02 03 90

Ansvarshavende redaktør: Bestyrelsen
I redaktionen: Michael Aarøe-Ebersted . Bomhusvej 10 st.th. . 2100 København Ø . Tlf. 39 29 04 70
Bladet trykkes hos Troubleshooter . Strandboulevarden 5 . 2100 København Ø . Tlf. 35 43 29 29

