Nr. 3 november 2018 116. årgang

Vajsenhusianerbladet
udgivet af foreningen

DET GODE MINDE

161 års stiftelsesfest
Igen i år

Restaurant Bellahøj

Bellahøj 20, 2700 Bellahøj
Tidspunkt:

kl. 18.00

Program:

3 retters menu med vine
Kaffe med avec

Underholdning Lars Pilmark med band
Pris:

kr. 350 pr. person for medlemmer og ledsagere
kr. 900 for yderligere gæster

Tilmelding inden d. 5. januar 2019 - til Hanne Presutti
Betaling via Mobilepay på 26 88 00 11 - husk at skrive navn i bemærkninger
eller på konto nr. 1551 1020390
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Redaktøren skriver….
Kære DGM’ere
Et novemberblad er på vej til jer med et par referater fra vore generalforsamlinger. Vi fik valgt en bestyrelse, så foreningsarbejdet kan
fortsætte. Tusind tak for det. Tøv ikke med at komme med gode
ideer til aktiviteter, jeg ved, de er derude - alle ideerne.
Vi var en samlet flok fra vores årgang forleden, og der kom da flere
gode forslag, så se at få dem formidlet videre til vores aktivitetsudvalg.
Der mangler et par ting i dette blad, og det beklager jeg meget. Jeg
havde håbet på et indlæg fra skolens side omhandlende den nye
struktur, og så står der i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, at der i næste blad ville komme et budget. Disse 2 ting
kommer i næste blad - der arbejdes på sagen.
Indtil da - vi ses forhåbentlig til Banko, mandagsmøde og stiftelsesfest i det nye år.
redaktøren

Bestyrelsesmedlemmer
Ditte Rødgaard
Hovedgaden 64D
Ditte
årg. 76
4140 Rødgaard
Borup
Hovedgaden
64
Tlf. 40 40 34 22 D
4140
mail: Borup
ditte.rodgaard@
detgodeminde.dk
Niels Danhøj årg. 90
Valbygårdsvej 79, st. tv.
2500
Valby
Bestyrelsesmedlemmer:

Vi ses forhåbentlig til Banko, gløg
i december og
ikke mindst til fest

Niels
Danhøj årg. 90
Webmaster:
Valbygårdsvej 79, st.tv
Henrik
Haslund, årg. 70
2500
Valby
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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Annonce for Banko - arrangement

Årets bankospil på vores gamle skole løber af stablen
Torsdag d. 22. 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, herefter koster de 5 kr. stk.
Kaffe og the er gratis.
Hovedgevinsten er en flot julekurv med det meste til julemiddagen
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Referat fra Bowling - arrangementet

Vi startede kl. 16.30 med en drink og Henrik Haslund delte os i 3 hold på 3 baner. Kl. 17.00 startede
vi 2 timers bowling. Spændende blev det, jo flere spil vi fik spillet. Hvem ville vinde kampen? Vi
havde jo et par virkeligt stærke spillere på hvert hold. Vi hyggede os med en gang snacks og resterne
af den drink, vi fik ved starten.
Efter at have spillet i 2 timer gik vi kl. 19.00 op i restauranten og fik en dejlig buffet. Inden maden og
drinksene kom på bordet, blev resultat offentliggjort. Jørgen Andersen - gift med Vibeke Andersen
årg. 65 og Henrik Haslund havde bedste score, og ved lodtrækning dem imellem vandt Jørgen igen i
år. Gevinsten var en biograftur for 2 med cola og popcorn.
Skrevet af Hanne Presutti

Her sidder en mand, der lige har præsteret en
”Turkey”.
Så har man ret til at være lidt stolt og nyde en
fadbamse.
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Referat fra 2 generalforsamlinger
Dagsorden for den ordinære generalforsamling med referat

Da begge regnskaber ikke er lavet, skal der indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.

Det Gode Minde
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 19. april 2018 kl. 18.30.
Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.

Budgettet for 2018 fremlægges. Dette punkt bliver ikke fremlagt.
4. Indkomne forslag
Følgende forslag er modtaget rettidigt.

Valg af dirigent: Niels Danhøj. Generalforsamlingen er lovligt indkaldt.

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. Robert Bach.

Formandens beretning:

Beretningen fremlægges.
Formanden forklarer, at der først nu er udsendt
medlemsopkrævninger, og derfor er der ikke indbetalt kontingent. Ifølge vedtægterne skal man
have betalt kontingent for at kunne stemme. Derfor kan der ikke vedtages nogle af punkterne, og
der skal indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling d. 3. maj 2018.

Da dette forslag reelt ingen betydning har, trækkes forslaget tilbage. Det bliver dog aftalt, at næste ordinære generalforsamling bliver 11. april
2019.

3. Regnskab

5. Valg:
Da der ikke er nået at blive indbetalt kontingent,
kan der ikke stemmes. Punktet bliver taget med til
den ekstraordinære generalforsamling.

a)

6. Eventuelt.

b)
c)

Regnskab 2017 DGM forelæggelse til godkendelse: Regnskabet er ikke lavet
Regnskab legat 2017: Regnskabet er ikke
lavet
Fastsættelse af kontingent: 175kr. Kan ikke
vedtages.

Ingen punkter under eventuelt.
Fortsættes s. 6

Bestyrelsen har ordet….
Forslag til generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest 1. januar 2019

Medlemslisten…. Bestyrelsen arbejder på en
løsning i forhold til persondataloven, og I vil
høre nærmere. Indtil da trykker vi ingen medlemsliste.
Listen kan tilsendes ved henvendelse til kassereren.

Blad søger ejere…...

Nu er endnu et blad på gaden.
MEN vi får rigtig mange blade retur både pr.
brev, men også pr. mail. Der er formentlig en del
af jer, som er flyttet inden for de sidste 5 -10 år,
og som har glemt at melde ny adresse/
mailadresse til foreningen.
Hvis I er i tvivl om dette, så kontakt venligst kassereren, så vi kan få rettet jeres oplysninger, og I
kan få jeres blade tilsendt.
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Referat fra 2 generalforsamlinger fortsat
”manglende medlemmer”
Regnskabet er godkendt. Der skal laves et udkast
om, hvad stiftelsesfesten har kostet.

Dagsorden for ekstraordinær
generalforsamling
torsdag den 27. september 2018 kl. 18.30
med referat

b) Regnskab legat 2017
Regnskabet er gennemgået, og er taget til efterretning.

Dagsorden
1) Valg af dirigent Niels Danhøj. Generalforsamlingen er lovlig indkaldt.

c) Budgettet for 2018 fremlægges.
Budgettet kommer i det næste blad. Det undersøges, hvorfor der ikke er udbetalt det samme i bestyrelsesgebyr for 2017 og 2018.

2) Indlæg fra:
a) Formanden:
John er ked af, at vi skulle en del igennem for at
få lavet en generalforsamling. Han påtager sig
ansvaret for dette. John går af som formand på
grund af dette.
Han er glad for, at foreningen alligevel fungerer
på trods af dette, og der er allerede afholdt en
aktivitet.

d) Fastsættelse af kontingent 175 kr.
Heidi foreslår, at der bliver lavet differentieret
kontingent, så de unge indtil ca.30 år betaler 75
kr. og derefter 175 kr. Det bliver foreslået, at vi
bruger årgangene til beregning, da vi ikke har
registreret medlemmernes fødselsdato.
Det vedtages, at kontingentet fortsætter på 175
kr. for de ældste medlemmer. De første 3 år efter
udgang fra Vajsenhuset er betegnelsen ” passive
medlemmer” med mindre man melder sig ind:
hvis man melder sig ind, vil kontingentet være på
100 kr. indtil man har været gået ud af skolen i
13 år.
Den nye ordning vil blive reguleret for indbetalingerne fra 2019.

b) Webmaster
Hjemmesiden er aktuel nu, men der mangler stadig nogle ting, før den er færdig. Hjemmesiden
bliver ikke brugt særligt meget. Det meste foregår på Facebook.
Hjemmesiden vil fremadrettet blive brugt som
arkiv. Vi skal huske, at hjemmesiden er medlemmernes hjemmeside, og det er derfor vigtigt, at
det er medlemmerne, som kommer med indlæg.

4) Indkomne forslag
Se medsendte forslag fra Robert Bach vedr. afholdelse af Generalforsamling.
Dette blev fjernet under den ordinære generalforsamling.
Næste generalforsamling bliver 11 april. 2019.
5) Valg

C) redaktør.
Bladet udkommer 3 gange om året i varierende
længde afhængig af indlæggene. Indholdet afhænger af, hvem der laver indlæg til bladet. I det
sidste blad har et medlem haft et indlæg om den
nye skolestruktur med betalende brugere, og vi
håber, at skolen svarer på de stillede spørgsmål.

a) Formand

c) Festudvalget:
Der er afholdt et Zoo-arrangement med kun 5
deltagere. Banko og bowling er planlagt. Stiftelsesfest d. 19/1 – 2019 er stadig under udarbejdelse.

John Brun ikke villig til genvalg.
Michael Mattsson og Robert Bach opstiller som
formand. Robert trækker sig, og Michael bliver
valgt som formand.
b) Bestyrelsesmedlemmer
Michael Mattsson. Villig til genvalg - dog ikke til
kasserer. Da Michael er blevet valgt til formand,
er der en plads ledig.
Niels og Robert stiller op som bestyrelsesmedlemmer. Robert trækker sig. Niels Danhøj er
valgt til bestyrelsen.

Bemærkninger:
Der kommer kritik i forhold til, at der har været
manglende kommunikation ud til medlemmerne
omkring generalforsamlingen. John påtager sig
ansvaret for dette. Derudover kommenteres omkring arrangementer for de unge, samt brug af
Facebook.
3) Regnskab

c) Suppleanter til bestyrelsen
Tonny Bonne villig til valg og bliver genvalgt

a) Regnskab 2017 DGM Forelæggelse til godkendelse

Augusta Højager Olsen villig til genvalg og bliver genvalgt

Aksel gennemgår regnskabet. Der har været indtægter på ca. 500.000 kr. pga. udbytte fra aktierne. Diskussion omkring medlemslisten og de

d) Redaktør
Birgitte Tøjberg; villig til genvalg og bliver genvalgt
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Referater fra generalforsamlingerne fortsat
e) Redaktørsuppleant
Vacant

på en åben hjemmeside. Det kan løses ved enten
at have koder til hjemmesiden eller fjerne medlemslisterne, også tilbagerettet. Derfor forespørger bestyrelsen om medlemmernes holdninger
hertil. Det vedtages, at bestyrelsen har frie hænder til at gøre det, som de synes er bedst.

f) Kritisk revisor:
Ulrich Carlsen; villig til genvalg og bliver genvalgt
g) Kritisk revisorsuppleant:
Rene Fleischer; villig til genvalg og bliver valgt.

Henrik forespørges om at få digitaliseret alle foreningens papirer og billeder, der ligger opmagasineret. Bestyrelsen arbejder videre med dette.

h) Ekstern revisor:
Bestyrelsen foreslår genvalg af Aksel Christensen. Aksel bliver genvalgt

Der blev ytret ønske om smørebrødsbuffet til næste generalforsamling.

I) Aktivitetsudvalg
Asta Madsen, Vibeke Andersen og Jørgen Østergaard bliver genvalgt.

Generalforsamlingen er slut kl. 20.59

7) Evt.
Bestyrelsen har talt med Datatilsynet, da der efter de nye EU-regler ikke må være medlemslister

Skrevet af Ditte

Referat fra tur til Zoo skrevet af Hanne Presutti

Hmm - jeg glæder
mig til at komme til
CPH for at se på de
mærkelige dyr på den
anden side af hegnet.
Lørdag den 22. september mødtes vi 7 medlemmer kl. 12 udenfor Zoologisk Have. Det var tørvejr, da vi mødtes, men inden vi fik billetter og
tjekkede ind, væltede det ned. 2 minutter efter
holdt det op, og vi gik over til løverne for at se
efter toget, som skulle transportere os rundt, så vi
kunne vælge, hvilke dyr vi havde lyst til at hilse
på. Men nej - ingen tog, men en træmur, for de
var ikke færdige med anlægget til de 2 pandaer,
som Lars Lykke Rasmussen havde fået.

Så kom der en byge til, og vi trak ind i Cafeen
og fik frokost og kaffe og ventede på, at regnen
stilnede af.
Vi så pingviner, sæler og elefanter, og vi nærstuderede den rute, hvor der den foregående aften
var kommet uønskede gæster ind fra Frederiksberg Have, over vandgraven og det elektriske
hegn ind til elefanterne. Utroligt.
Der var mange nye og spændende tiltag, som jeg
glæder mig til at følge i foråret - specielt området
til pandaerne.
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Opfordring

Kommende
arrangementer

Kære medlemmer
Hermed en opfordring til jer
alle om at invitere gamle skolekammerater ind i foreningen.
Vi skulle gerne bestå i mange
år, og medlemstallet er i øjeblikket dalende.
Denne udvikling skulle meget
gerne vendes, og vi har brug
for jeres hjælp.
Så tag fat i ”de andre”, og mød
talstærkt op.

•

Torsdag d. 22. nov.
2018
Banko

•

Lørdag d. 19. jan.
2019
Stiftelsesfest

•

Torsdag d. 11. april
2019
Generalforsamling

Legatet
Mandagsmøder



Mandag den 3. december 2018

Der serveres - som sædvanlig - gløgg og æbleskiver - så kom og ønsk hinanden glædelig jul og godt
nytår

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. 30. april 2019
samt 31. oktober 2019
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
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