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Vajsenhusianerbladet
udgivet af foreningen

DET GODE MINDE

Bestyrelsen
og
Redaktionen
ønsker
alle
medlemmer

Det Gode Minde
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 27. april 2017 kl. 18.30.
Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.
1.

Valg af dirigent

2.

Formandens beretning

3.

Regnskab
a) Regnskab 2016 DGM Forelæggelse til godkendelse
b) Regnskab legat 2016
c) Fastsættelse af kontingent 175 kr
Budgettet for 2017 fremlægges.
Bestyrelsen ønsker at få 100.000 til stiftelsesfesten, da det er
foreningens 160 års stiftelsesfest.

4.

Indkomne forslag
Bestyrelsen forslår at der nedsættes et eller flere udvalg til
planlægning og udførelse arrangementer herunder .

5.

Valg
a) Formand
Robert Bach,-genopstiller ikke
b) Bestyrelsesmedlemmer
Niels Danhøj, genopstiller ikke
Ditte Rødgaard villig til genvalg
c) Suppleanter til bestyrelsen
d) Redaktør
Birgitte Tøjberg villig til genvalg
e) Redaktørsuppleant
f) Ekstern revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christensen
g) Kritisk revisor:
Ulrich Carlsen villig til genvalg
h) Kritisk revisorsuppleant:
Rene Fleischer, villig til valg.

6.

Evt.

en god påske
samt
en god pinse

Kontingent skal være betalt for at kunne stemme.
Tilmelding til generalforsamling, af hensyn til bespisning, senest
d. 20 april til kasserer eller formand. Se kolofonen på s. 2
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Redaktøren skriver….
Den første forårsmåned er over os - og de mange forårsblomster
pibler op af jorden.
Årets første blad er på gaden, og for første gang i lang tid må vi nøjes med 8 sider.
Måske kunne man ønske sig lidt indlæg fra jer derude, og det har
jeg jo også sagt før.
Vores skole har også før bidraget med nyt, og det er vi mange, der
godt kan lide at læse, så vi følger lidt med i alt det nye, der sker på
vores gamle skole.
Vores forening har akut brug for nye medlemmer og gamle medlemmer, der kan give en hånd med, for ellers er det ved at synge på
sidste vers i ”Det gode minde”. Uha - uha.
Jeg ved godt, at alle har travlt, men at forestille sig et Vajsenhus
uden ”Det gode minde” er bare så svært at forestille sig.
Hvis man nu finder sammen nogle stykker, der ses privat alligevel,
kunne det måske være muligt lige at lave lidt foreningsarbejde under hyggelige rammer. Tænk lige over det.
redaktøren

Hanne Presutti,
årg. 57
Michael
Mattsson
Mariehøj
66 9, 3.tv
Bellmannsgade
2610
2100 Rødovre
København Ø
Tlf. 20mimat@mail.dk
95 42 75
mail:
Bestyrelsesmedlemmer
Bestyrelsesmedlemmer:
Ditte
Ditte Rødgaard
Rødgaard årg.
årg. 76
76
Hovedgaden
64
Hovedgaden 64 D
D
4140
4140 Borup
Borup
Mail: ditte@detgodeminde.dk
Niels Danhøj årg. 90
Valbygårdsvej 79, st. tv.
2500 Valby

Husk mandagsmøde
2. oktober kl. 19.30
i festsalen - kom og
vis, at du gider din
gamle skole.

Webmaster:
Henrik Haslund, årg. 70

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C Mobil.nr 2279 1806 mail:toejberg@hotmail.com
I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422
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Lidt om vores nye æresmedlem
Hanne Presutti
Hanne startede i foreningen i 1997, hvor hun blev
shanghajet på et mandagsmøde. til posten som
kasserer uden forudgående ”prøveperiode. Denne
post bestred Hanne til alles tilfredshed i næsten
20 år. Hun valgte at ”gå på pension” i 2016
Ved dette års stiftelsesfest kom så den store over-

raskelse-for Hanne, ikke for os andre, for er der
én, der fortjener denne udmærkelse, er det Hanne.
Hun blev da også meget rørt, og holdt en takketale
På bestyrelsens og alle medlemmers vegne vil vi
takke Hanne for hendes store engagement i foreningen, hendes store arbejde ved planlægning og
afholdelse af arrangementer og hendes mange år
som kasserer i bestyrelsen
Hanne fik et velfortjent stående bifald.
Skrevet af redaktionen

Formand og bestyrelsesmedlemmer søges

Da vores nuværende formand har valgt ikke at genopstille, og vi í bestyrelsen ikke har medlemmer, som
bestyrelsen kan pege på har tid og lyst til at overtage posten, leder vi nu med lys, lygte og forstørrelsesglas efter en ny formand
Derudover søges mindst én person mere til bestyrelsen, da kun 2 nuværende medlemmer ønsker at fortsætte.
Det er så vigtigt at finde nogle medlemmer til disse poster, for hvis ikke dette sker , har vi måske ikke en
forening mere, hvilket vil være brand ærgerligt, da vi kan fejre vores 160 års beståen i januar 2018. Dette kræver en bestyrelse.
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Regnskabssammendrag for 2016 - Legat

Opdatering af mailadresser m.m.

Indbetaling af kontingent

Ved forrige udsendelse af vores blad fik vi usædvanlig mange returforsendelser - for at undgå
dette beder vi jer om at huske

Kassereren ønsker at gøre opmærksom på, at
hvis man indbetaler på anden måde end ved PBS
eller opkrævning, skal navn og gerne årgang
skrives på indbetalingen. Dette spare bestyrelsen
en del detektivarbejde.

Adresseændringer skal meddeles vores kasserer
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Regnskabssammendrag 2016 - Forening
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Referat af Stiftelsesfest

Vores forstander fortalte om Det kgl. Vajsenhus´s
fremtid med hensyn til økonomi og overlevelse.
Der skal jo nytænkning til, da der ikke udgives
mange salmebøger for tiden

Her en lille billedserie fra vores stiftelsesfest - som man kan se er der hygge overalt, og 2 af vores talere
er kommet med, nemlig forstander Mathias Brun og et æret medlem, Jørn Nielsen årgang 49, som er
rigtig god til at fortælle historier fra Vajsenshusets begyndelse og op gennem tiden. Det er altid en fornøjelse for os alle at høre disse anekdoter og facts.
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Referat fra Stiftelsesfesten 2017
Årets stiftelsesfest foregik
som de sidste par år i Palmehaven.
I år var vi ikke så mange,
kun 48, og det var de samme trofaste vajser, som tidligere, men sammenkomsten var rigtig hyggelig. Der
blev som sædvanlig talt en
del, og selv om vi ikke var
så mange som de tidligere
år, så var det dog stadig
svært at høre, hvad bordherren eller bordkvinden sagde.
I år deltog forstander Mathias Bruun. Han havde været forhindret de sidste par
år. Han forklarede i sin tale
om de udfordringer, han
startede med som forstander
og årsagen til, at det har
været nødvendig at indføre
betaling for skolegangen fra
sommeren 2018.
For at imødekomme økonomisk trængte forældre, vil
det være muligt at søge friplads, som bliver betalt af
salmebogssalget.

Formandens tale handlede i
år om Gandrup og hans tid
som forstander. Hans æresmedlemsbevis fra 1892, et
smukt læderindbundet bevis, blev vist frem.
Jørn Nielsen årgang 49 fortalte om skolens tidlige år,
samt hvor skolen havde til
huse fra det første sted til
den nuværende lokation en særdeles spændende fortælling.
Efter alle talerne have bestyrelsen den fornøjelse at
sige velkommen til endnu et
æresmedlem. Det var Hanne Presutti, som bestyrelsen
havde besluttet at vise denne ære for hendes mange år
i bestyrelsen, og endda på
en så betroet post som kasserer. Hanne fik stående
applaus - meget velfortjent.

Middagen var som sædvanlig lækker med sukkermarineret laks til forret.
Til hovedretten var der pocheret kalvesteg, og til dessert var der Gathau Marcel,

en chokoladekage. Natmaden bestod af pølse og ostebord.
Peter stod for musikken
igen i år, som han har gjort
tidligere, og han levede op
til det, han er så god til,
nemlig at få de fleste lokket
ud på dansegulvet..
Festen i Palmehaven sluttede ved 1- tiden, hvorefter
kun de mest hårdhudede gik
videre i byen.
Til næste år har vores forening 160 års fødselsdag, så
jeg håber, at vi mødes der
igen.
Vi håber også at se jer til
generalforsamlingen, for
vores gamle forening behøver nyt blod - nye kræfter,
hvis vi skal bestå i fremtiden,.

Selvfølgelig skal der fortsat
være et ”Det gode minde”,
et sted at mødes med gamle
skolekammerater og et sted
at søge legater, hvis det kniber lidt med økonomien.

Legatuddeling
Der kan søges til mange formål fx studiehjælp, studierejse, hjælp til bolig eller af hvad art,
det måtte være.
Vi understreger, at legater kun kan søges af tidligere elever fra Vajsenhuset.
HUSK at skrive i ansøgningen, hvornår du gik ud af skolen, samt CPR-nr, adresse og tlf. nr.
Ansøgningsfrist er
den 30. april 2017 og
den 31. oktober 2017
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus 3393 0326,
hos DGM tlf.nr.2688 0011
eller via vores hjemmeside www.detgodeminde.dk
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Jubilæum
I vores forening har vi et medlem som er gået ud af skolen i
1937 - dette er i år 80 år siden.
Vi vil gerne ønske
Ruth Anton
Til lykke med dette jubilæum

Mandagsmøder




Mandag den 2. oktober 2017
Mandag den 4. december 2017

Foreningen håber, at det i
år bliver et tilløbsstykke i
oktober, og i december serveres der gløgg og æbleskiver, håber vi, så kom og
vær med i oktober og ønsk
hinanden glædelig jul og
godt nytår i december
Mandagsmødet starter
kl. 19.30 og afholdes
i festsalen på skolen.

Referat af Banko
Årets bankospil på Det Kgl.
Vajsenhus var som vanligt
pænt besøgt af både skolens
elever samt foreningens medlemmer.
Igen i år var der gode præmier
i både det almindelige bankospil og i det amerikanske lotteri.
Der var flere præmier til de
yngste,. sådan som det plejer at
være og derudover en ekstra
gevinst, hvis vinderen var et
barn. Det giver lidt problemer
for de børn, der ikke vinder,
men det er jo en del af gamet.
Årets vinder af den store julekurv blev Sølve Bolding fra 4.
Nord
Vi ønsker hende tillykke med
den gode gevinst.
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