Nr. 2 september 2018 116. årgang

Vajsenhusianerbladet
udgivet af foreningen

DET GODE MINDE
Det Gode Minde
afholder ekstraordinær generalforsamling
Torsdag d. 27. september 2018 kl. 18.30
Det kgl. Vajsenhus i festsalen
Dagsorden
1. Valg af dirigent
2.





3.





4.

Indlæg fra
Formanden
Webmaster
Redaktøren
Festudvalget
Regnskab
Regnskab 2017 DGM, forelæggelse til godkendelse
Regnskab Legat 2017
Budget for 2018 fremlægges
Fastsætelse af kontingent 175 kr.



Indkomne forslag
Se medsendte forslag fra Robert Bach vedrørende tidspunktet for afholdel
se af generalforsamling

5.

Valg








Formand, John Brun, genopstiller ikke.
Bestyrelsesmedlem Michael Mattsson, villig til genvalg, dog ikke til kas
serer
Suppleanter til bestyrelsen. Tonny Bonne, villig til genvalg
Redaktør, Birgitte Tøjberg, villig til genvalg
Kritisk revisor Ulrich Carlsen, villig til genvalg
Kritisk revisorsuppleant René Fleischer, villig til genvalg
Ekstern revisor Aksel Christensen, bestyrelsen foreslår genvalg
Aktivitetsudvalg

6.

Evt.
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Redaktøren skriver….

Det var noget af en overraskelse for os alle, da vi til generalforsamlingen måtte indse, at der manglede et regnskab. Generalforsamlingen blev udsat, og nu er der endelig fastsat en dato, som I har fået
brev om, og indkaldelsen og dagsorden er også trykt på forsiden af
dette blad.
Denne gang kan I også læse et indlæg, som jeg modtog fra Flemming. Dette er jeg personligt meget glad for, da det jo er det første
svar på mine bønner om indlæg fra medlemmernes side. Jeg håber,
at vi i næste blad kan bringe et svar fra skolen, som forhåbentlig
kan berolige os lidt.
Mange tak, også til Asta, som har skrevet et mindeord om sin afdøde klassekammerat Lise, og til Søren Sloth, der har skrevet om
Claus Sloth.
Vel mødt til generalforsamlingen - husk at melde jer - der serveres
rigtig gode sandwiches, og så er det jo vigtigt at møde op, hvis man
vil have indflydelse.

Hallo, er der nogen
hjemme?
Vi mangler indlæg.
Det har jeg sagt før og jeg siger det igen!

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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Mindeord om Inge Lise-Lise Hansen

Generalforsamling fortsat fra side 1

Inge Lise (Lise) Hansen (f. Larsen)

Forslag til behandling under dagsorden pkt. 4

Efter en svær periode med sygdom sov Lise stille
ind lørdag den 11. august 2018 med sin nærmeste familie ved sin side.

Bestyrelsen har fra Robert Bach modtaget nedenstående forslag til behandling på generalforsamlingen. Forslaget er modtaget rettidigt.

Lise fik en meget smuk bisættelse ved præsten
Thomas Laurberg Vedel, som med hjælp fra børnene formåede at få Lise ud til os alle sammen.

Af vedtægterne fremgår det, at generalforsamlingen skal afholdes i april. Jeg foreslår, at vi ændrer
punktet til ”inden udgangen af april måned”, således at den siddende bestyrelse har mulighed for at
indkalde til generalforsamling i marts måned.

Lise var et menneske med stor menneskeforståelse, givende og en meget livsglad person, som
altid strålede ved sin tilstedeværelse. Endvidere
var Lise meget vellidt af os alle.
Lise elskede livet, musikken og at være en del af
samværet.

Bestyrelsen opfordrer alle til at tilmelde sig generalforsamlingen af hensyn til indkøb af lækre
sandwiches.
Dette skal ske til Michael Mattsson
senest torsdag d. 20. september 2018
på mail michael.mattsson@detgodeminde.dk

Vi vil savne Lise.
Æret være Lises minde
Skrevet af Årgang 1958

Dødsfald
Poul Løhmann (årg. 1965)
er stille sovet ind
torsdag den 16/8-2018.

Mindeord om Claus Sloth
Claus Sloth, årg. 53 afgik d.3.juli ved døden efter
længere tids sygdom.
Han blev bisat fra Køge Kapel fredag d.6.juli i
stilhed.
Claus blev medlem af DGM umiddelbart efter
sin afgang fra skolen.
Han sad i flere år i DGM’s bestyrelse som juniorrepræsentant.
Indtil sin sygdom var han ivrig medlem i
årg.53’s netværk. Sidst vi så ham var ved mandagsmødet i december 2017.
Claus blev 82 år.
Æret være Claus Sloths minde.
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Debatindlæg fra et medlem
Hvorfor åbner man op for betalende elever i familier med to forsørgere?
Betyder det, at der fjernes pladser til familier med én forsørger?
Eller er det, fordi samfundet ikke længere har så mange børn af enlige forsørgere?
Eller er det, fordi skolen fattes penge?

"Kære Vajsenhusianere. Jeg læste med
interesse, og bekymring, afsnittet i seneste nummer af Vajsenhusianerbladet
om, at man nu vil ændre på kriterierne
for optag til skolen. At man vil lave betalingspladser, så Vajsenhuset bliver en
"almindelig betalingskole/privatskole.
Jeg ved godt, at vi allerede har ændret
disse én gang, - den gang man i starten
af 1800-tallet ikke længere behøvede være forældreløs, men også tillod børn af
enlige forsørgere.

Da jeg ikke kender svarene, er min
kommentar på det foreliggende grundlag
følgende.
Hvis det mindsker antallet af pladser til
børn af enlige forsørgere, så er det meget bekymrende. De ressourcestærke,
der har råd til at sætte deres børn i en
privatskole med betaling, har vel også
ressourcerne til at finde en "normal privatskole".
Det har familier i trange kår og med én
forsørger ikke.
De bør ikke klemmes ud af den grund.
Det forekommer mig at være i strid med
hele skolens ånd, som jeg lærte den at
kende i min skoletid.

Og jeg er helt enig i redaktørens betragtning om, at noget af det, der gjorde vores
fælles identitet stærk var, at vi "klarede
os på trods", dvs. at selv om vi kom fra
familier med enlige forsørgere, klarede vi
os.
Man kunne måske svinge sig op til at sige, at vi var,- "lige børn, der legede
bedst".
Jeg gik derfor ind på hjemmesiden for at
se, om der her var en forklaring på ønsket om at lave betalingsskole Søg om
friplads på skolen

Der er sikkert nogle som er uenige, og/
eller har svarene på disse spørgsmål,
men så er der i hvert fald lagt op til lidt
debat.

Men det gjorde mig ikke meget klogere.
Tværtimod ser det ud til, at der nu er betaling selv for enlige forsørgere, afhængigt af indtægtsniveauet.

Mvh. Flemming Olsen
Cand Scient Soc.
Østerbro
Årgang 82.

Jeg ringede derfor til min hot-line (min
mor) for at høre, om jeg havde misforstået noget.
Hun sagde, at i 70erne og start-80'erne,
var skolen helt gratis for børn af enlige
forsørgere.
Så det med, at også enlige skal betale
afhængigt af indkomst må være kommet
til siden(?).
Da jeg ikke vil konkludere på forhånd, dertil var oplysningerne i bladet for kortfattede -, så vil jeg stille et par spørgsmål
og komme med en kommentar.
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Tur til Zoologisk Have

Zoologisk
Have
Lørdag den 22.september 2018 kl. 12.00
De mange forbedringer og forandringer, der er sket i Zoo, siden vi var der sidst, gør det
til et spændende besøg, så lad os mødes ved hovedindgangen, og tage på opdagelse.
Vi starter med en tur i Zoo-toget, hvor vi måske kan planlægge, hvad vi hver især gerne
vil se, herefter kan turen være på egen hånd til kl. 14.00, hvor vi mødes ved børnezoo til
en kop kaffe/te, 1 glas øl, vand eller vin og en is til børn og barnlige sjæle.
Derefter er man igen på egen hånd.
Tilmeldingen skal ske til Hanne Presutti, tlf. 20 95 42 75,
senest 15. september 2018.
Indbetalingen til reg. 1551 konto 000102 0390 eller mobilpay 26 88 00 11
Husk at meddel Navn og årgang og hvor mange
Deltagergebyr kr. 100,- for voksne, og 50,- for børn over 5 år.

Nyt æresmedlem
På vores ordinære generalforsamling i april havde vi fornøjelsen af at udnævne tidligere formand for foreningen
Susanne Boyens-Thiele
til æresmedlem.
Herfra skal lyde et rungende
hurra - hurra - hurra
DGM
Hurra - hurra - hurra
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Bowling - arrangement

Big Bowling
Fredag den 19. oktober 2018 kl.
16,30
Gl. Jernbanevej 31, Valby
lige ved Valby Station

Vi mødes kl. 16.30 og Det Gode Minde giver i ”En lille en”.
Kl. 17.00 har vi 4 baner og kan spille i 2 x 55 min.
Kl. 20.00 er der buffet i restauranten, hvor der kan købes øl eller vin. Her vil
der blive studeret resultater, og aftenens vinder af et gavekort til et biografbesøg vil blive kåret.
Tilmelding skal ske senest 11. oktober 2018 til
Hanne Presutti på tlf. 20 95 42 75

Indbetaling til reg. 1551 konto 000102 0390,
eller mobilepay 26 88 00 11
Husk at meddele navn og årgang.
Deltagergebyr er kr. 200,- for medlemmer og deres ledsager,
for ikke medlemmer er prisen kr. 400,-
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Bankoarrangement

afholdes

Torsdag d. 22. november 2018 kl. 18.00
(dørene åbnes kl. 17.30)
i Det kgl. Vajsenhus’ gymnastiksal
Prisen for alle plader er 25 kr.
I pausen sælges lodder til amerikansk lotteri, som udtrækkes efter
banko.
Servering af kaffe, te, clementiner og slik, og første sodavand til
børnene er gratis.
Man kan vinde mange gode præmier ved lotteriet, og en dejlig julekurv er hovedgevinst ved bankoets sidste spil.
Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer, som sammen med
skolens nuværende elever og deres familier i fællesskab kan hygge
sig til dette traditionsrige arrangement.
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Mandagsmøder

•

Mandag den 3. december 2018

Kommende
arrangementer
•

•

Vi glæder os til at blive
overrasket d. 3. drcember,
hvor der sikkert bliver fyldt
til bristepunktet.
Mød talstærkt op - det er
sjovest, når vi er mange.

•

•

Lørdag d. 22. sept.
2018 kl. 12.00
Sommertur til Zoo
Fredag d. 19. okt.
2018 kl. 16.30
Bowling
Torsdag d. 22. nov.
2018 kl. 18.00
Banko
Lørdag d. 19. jan
2019 kl. 17.00
Stiftelsesfest

Stiftelsesfest

MobilePay

til betaling af arrangementer
m.m
26 88 00 11
I lighed med tidligere år afholdes 161 års stiftelsesfesten på
Restaurant Bellahøj, Bellahøj 20, 2700 Brønshøj,
så reserver allerede nu datoen:

Lørdag d. 19. januar 2019
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