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Vajsenhusianerbladet
udgivet af foreningen

DET GODE MINDE

Bestyrelsen
og
Redaktionen
ønsker
alle
medlemmer
en god påske
samt
en god pinse

Det Gode Minde
afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 11. april 2019 kl. 18.30.
Det kgl. Vajsenhus, Festsalen.
1.
2.
3.

Valg af dirigent
Beretninger fra formand, webmaster, redaktør og festudvalg
Regnskab
a) Regnskab 2018 DGM Forelæggelse til godkendelse
b) Regnskab legat 2018 til efterretning
c) Budget 2019 fremlægges
d) Fastsættelse af kontingent: 175 kr. Op til 13 år efter endt
skolegang: 100 kr.

4.

Indkomne forslag
Ingen indkomne forslag

5.

Valg
a) Formand
Michael Mattsson, villig til genvalg
b) Bestyrelsesmedlemmer
Ditte Rødgaard og Hanne Presutti, villige til genvalg
c) Suppleanter til bestyrelsen
Tonny Bonne, villig til valg
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 Fleicher, villig til genvalg.
i) Aktivitetsudvalg
Evt.

6.

Smørrebrød, øl eller sodavand til alle fremmødte, som har betalt
kontingent. Tilmelding til generalforsamling
senest d. 1. april 2019 til Michael Mattsson
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Redaktøren skriver….
Denne skønne forårsdag er afsat til at fabrikere et blad til jer medlemmer, så I kan være godt forberedt til den kommende ordinære
generalforsamling.
Som nogle af jer måske husker, var der lidt grus i maskineriet ved
seneste generalforsamling, men vi kom da i hus med en bestyrelse,
der var villige til at give den ”en skalle” så DGM kan fortsætte forhåbentlig mange år endnu.
Inde i bladet kan I læse et indlæg fra vores tidligere formand Robert
Bach og et svar fra Ditte Rødgaard fra bestyrelsen. Dette, fordi det
er vigtigt, at alle kommer til orde og ikke føler sig overhørt.
Som noget helt nyt starter et samarbejde mellem skolen og DGM
om en ”gammel elev-fest”, hvilket er et tiltag, som jeg personligt
ser meget frem til.
Derudover ønskes alle et forrygende forår. Vi ses til generalforsamlingen.
Husk at melde jer til af hensyn til bestilling af mad.
redaktøren

Niels Danhøj årg. 90
Valbygårdsvej
79, st. tv.
Bestyrelsesmedlemmer:
2500 Valby
Niels Danhøj
Valbygårdsvej
Webmaster: 79,st.tv.
2500 Valby
Henrik Haslund, årg. 70

Fra
hele
Bestyrelsen
til alle jer

Ansvarshavende redaktør: Birgitte Tøjberg - Jacobys Allé 12, 1806 Frb. C Mobil.nr 2279 1806 mail:birgitte.toejberg@detgodeminde.dk
I redaktionen: Ditte Rødgaard årgang 76 - 4040 3422
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Svar fra Forstanderen på tidligere indlæg
I det seneste nummer af foreningens medlemsblad har Flemming Olsen fra årgang ’82 et indlæg, hvor han spørger til de forandringer, som
Det Kgl. Vajsenhus går igennem i disse år. Jeg
skal nedenfor forsøge at redegøre for dette.
D. 1. august 2017 ændrede Vajsenhuset sine optagelseskriterier. For nye elever er skolen fremover en betalingsskole med mulighed for at søge
friplads efter særlige kriterier. Alle ”gamle” elever har naturligvis gratis skolegang resten af deres skoletid, og mindre søskende til ”gamle” elever er ligeledes garanteret gratis skolegang, når
de starter i skole. Antallet af fripladser afhænger
af Vajsenhusets overskuddet fra salget af Den
Danske Salmebog, og overskuddet skal alene
bruges til finansiering af fripladserne.
Fripladserne tildeles i nedenstående prioriterede
rækkefølge:
Forældreløse børn (barnet har mistet én eller
begge forældre)
Børn, der er anbragt i familiepleje
Børn af enlige forsørgere (tildeles på baggrund af husstandens indkomst)
Børn af forældrepar (tildeles på baggrund af
husstandens indkomst)

Her ses forstander Mathias Bruun
Skolen gik på daværende tidspunkt i dialog med
både Undervisningsministeriet og Københavns
Kommune, men ingen af stederne så man sig i
stand til at hjælpe skolen økonomisk, og vi besluttede derfor at ændre på skolemodellen som
beskrevet ovenfor.

Forandringen har været flere år undervejs. Tilbage i 2014 viste en analyse af Vajsenhusets økonomi, at det ikke længere var muligt at skabe en
bæredygtig drift baseret alene på salmebogsprivilegiet og statstilskuddet. På det tidspunkt svarede indtægten fra forlaget til ca. 50% af, hvad
andre privatskoler fik af indtægt via skolepenge,
og derfor ville skolen – uden forandringer – være
nødsaget til at lukke i løbet af få år.

Da vi kun kræver skolepenge fra nye børnehaveklasser, har den nye skolemodel en 10-årig indkøringsfase, og først ved 300-års jubilæet i 2027 vil
alle klasser være etableret med udgangspunkt i
den nye skolemodel. Det betyder, at vi i årene
frem til 2027 vil have et underskud på driften, der
bliver mindre i takt med stigningen i antallet af
elever, der betaler for skolegangen. Driftsunderskuddet har vi søgt om hjælp til dækning af hos
en række almennyttige fonde, og med en samlet
støtte på 25 mio.kr. har vi sikkerhed for skolens
drift i den lange indkøringsfase.
Forandringen har været en nødvendig forudsætning for skolens fortsatte eksistens, og det har ligget os meget på sinde, at den nye skolemodel er
tro mod Frederik IV’s oprindelige intention –
nemlig, at Vajsenhuset skal være en skole med et
særligt socialt sigte.
Mathias Bruun
Forstander

Mobilepay.
Kære medlemmer, hvis I bruger mobilepay til indbetaling vedr. arrangementer og lignende, bedes I skrive navn, årsag til indbetalingen samt evt. årgang i beskedfeltet, da vi ellers ikke har mulighed for at finde ud af, hvem der har indbetalt.
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Indbydelse til ”Gammel-elev-dag”

Hør Hør !!

Det kongelige Vajsenhus og Det gode minde har den glæde at invitere jer
til forårs/sommer Gammel elevdag.
Det er lørdag d. 25/5 kl. 14-17
selvfølgelig på skolen.
Der vil være kaffe, the, sandwich og snacks, breezer, øl, vin og vand, der kan købes til moderate priser. Da det er et arrangement for alle udgåede elever fra Det kongelige Vajsenhus, er det en god mulighed for at gribe fat i gamle klassekammerater, som ikke er medlemmer af Det gode minde
og mødes med dem i de gamle rammer.
Der vil være mulighed for at se jeres gamle klasseværelser og se eller gense
skolens ”nye” bibliotek oppe under loftet.
Så grib fat i jeres gamle klassekammerater og aftal, at I mødes på skolen den dag.

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 2019 og den 31. oktober 2019
Ansøgningsskema kan rekvireres på Det Kgl. Vajsenhus 3393 0326,
hos DGM tlf.nr. 40403422
eller via vores hjemmeside www.detgodeminde.dk
4

Referat fra stiftelsesfest
På et tidspunkt fik jeg øje på en person helt nede
ved indgangen til salen. Kan det være…? Jeg
gik derned, og ganske rigtigt, det var Erik Grip.
Vi fik en snak om gamle dage i Vognhjulet i
Thorsgade og Visevershuset i Tivoli. Jeg takker
personligt aktivitetsudvalget for dette indslag.
Der var mange på dansegulvet til Pilmarks orkesters udmærkede musik, og baren havde frie
drinks.
Nogle ventede på natmad, men den kom ikke,
og det gjorde nok ikke så meget.
Man kan håbe, at ved det nye tiltag med gamle
elevers fest, at flere vil finde vej til vores stiftelsesfest, så vi kan fylde lidt mere i 2020.

Herover kan vi se nuværende forstander Mathias Bruun,
tidligere forstander Vibeke Nielsen og den ærede taler
Jørn Andersen samt en af de trofaste deltagere.

Gitte Tøjberg årg.70
Den 19. januar 2019 kl. 18 samledes vi atter i
Restaurant Bellahøj. Det er altid dejligt at se de
festklædte deltagere møde op, men antallet var
ikke højt, desværre. 54 deltagere.
Til gengæld er jeg ikke i tvivl om, at alle havde
en dejlig aften. Atmosfæren var rigtig hyggelige
og afslappet.
Menuen var der heller intet at udsætte på. Vi fik
en velsmagende forret med laks, hovedretten
blev budt 2 gange, så ingen gik sultne fra borde.
Desserten var også velsmagende.
Under middagen blev vi underholdt af Pilmarks
orkester. Jeg sad ved bordet tættest på orkesteret,
og det var svært at føre en samtale med musikken så tæt på.
Søren Sloth var igen i år en fortrinlig toastmaster
med små sjove indslag. Vi sang selvfølgelig vores sang: ”Lykken er ikke gods eller guld”, og da
vi i år havde glæden af, at forstanderen deltog i
vores fest, fik vi en tale om, hvordan det går på
vores skole. I kan i dette blad også læse et indlæg fra Mathias Bruun som svar på et medlems
spørgsmål om ”de nye tider” på skolen.
Derudover leverede Jørn Nielsen årg. 1949 et
fortrinligt indslag om gamle dage på Vajsenhuset.
Han ses på et af billederne med sine klassekammerater Mette Rasmussen og Yvonne Kronwall.
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Referat fra stiftelsesfest fortsat

Her på siden er et udvalg af de mange billeder, som også findes i vores gruppe på Facebook.
Som man kan se, er stemningen god - I skulle have været der selv. Menuen var som følger:
Forret:
Koldrøget laks, agurkgele, yoghurt med peberrod, dild, melisse, brød og smør
Hovedret:
Culotte fra sødmælkskalv, persillerodspuré, sylt rissolle kartofler, rødvinssovs
Dessert:
Tærteskal med passionsfrugt, sæsonens bær, citrusurter, vaniljeis.
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Referat fra Banko
Årets banko blev invaderet af Darth Vaders og
hans stormtroopers.

tografering og indsamler til gode formål. Bestyrelsen siger tak for det gode initiativ.
Herefter foregik bankoet, som det plejer med
gode præmier både i bankoet og i det Amerikanske lotteri. Jeg er, efter at have stået for
bankoet i mange år, forbløffet over, at det altid
er de samme mennesker, som løber med de fleste af gevinsterne. I år var det tidligere formand
for DGM, som løb med både sidegevinster, gevinster, hovedpræmien samt en af gevinsterne
fra det Amerikanske lotteri.

Årets bankospil blev lidt forsinket, men kom godt i
gang. Det blev dog afbrudt, da vi midt under det
første spil blev invaderet af Darth Vader og hans
stormtroopers,
Formanden blev under gunpoint viftet væk af en
stormtrooper, der overtog opråbningen af resten af
spillet.
Herefter var der mulighed for at få taget billeder
med Darth Vader og de andre til stor fornøjelse for
både voksne og børn, og jeg tror, at forsinkelsen
var glemt efterfølgende.

Alt i alt en god aften hvor der var stort fremmøde af både skolens børn og deres familie samt
DGM-medlemmer. Men det vil være dejligt,
hvis der kom flere DGM-medlemmer, som kan
vise skolens elever, at man godt kan deltage i
arrangementer, selv om man er gået ud af skolen for mange år siden.

Eventen var kommet i stand på Clara fra 8 nord’s
initiativ. Hun er medlem af Troopers for charity,
der er et nonprofit fællesskab, som stiller op til fo-

7

Indlæg fra et medlem
Bemærkning til det udsendte ekstraordinære generalforsamlingsreferat.
Ikke alle på den ekstraordinære generalforsamling er enig i det udsendte referat bl.a. de 2 som også
ønskede at bidrage med deres erfaring: Heidi Brixtofte årg. 80 og Robert Bach årg. 93, som fik at vide af den nuværende bestyrelse, at Michael Mattsson, Hanne Presutti og Ditte Rødgaard ville trække
sig, såfremt Robert Bach blev valgt ind.
For ikke at sætte Niels Danshøj i det dilemma, at han skulle vælge, hvem han ville samarbejde med,
valgte Robert Bach at trække sig.
Det samme gjorde Heidi Brixtofte, da hun følte, det var en meget dårlig behandling, den nuværende
bestyrelse udsatte Robert Bach for, som har siddet i bestyrelsen i over 10 år, inden han for 2 år siden
valgte at stoppe som formand. Michael Mattsson og Hanne Presutti spurgte flere gange, om Heidi
Brixtofte ikke ønskede at være med i Arrangementudvalget? Hertil var svaret, at det ønskede hun
ikke, når den nuværende bestyrelse var en del af det.
Hun beklagede, at bestyrelsen ikke ville høre på de yngre årgange, da det er dem, der skal føre foreningen videre.
Endvidere kom Heidi Brixtofte med et forslag om nedsættelse af kontingentet for alle og ikke kun en
del.
Det bør lige bemærkes, at der var 2 pladser i bestyrelsen på valg og ikke 1 plads. Dette iht. vedtægterne, som blev tilsidesat grundet kommentarerne fra Hanne Presutti og Ditte Rødgaard.
Dette burde være med i referatet fra den ekstraordinære generalforsamling, men Ditte Rødgaard har
valgt ikke at notere det, selvom det blev nævnt fra både Heidi Brixtofte og Robert Bach, så de, der
ikke var tilstede på den ekstraordinære generalforsamling, var klar over, hvad der egentlig foregik.
Med venlig hilsen
Robert Bach & Heidi Brixtofte
Svar til Robert Bach og Heidi Brixtofte.
Det var en enig bestyrelse, som udsendte referatet fra både den ordinære og ekstraordinære generalforsamling. At vi ikke har medtaget den disputs, der var imellem bestyrelsen og Robert Bach, var for
ikke at skabe mere uro, end der allerede var på generalforsamlingen.
I forhold til nedsættelse af kontingentet er det generalforsamlingen, der fastsætter kontingentet og
ikke bestyrelsen.
At bestyrelsen ikke ønsker at inddrage de yngre årgange, er ikke rigtigt. Heidi Brixtofte er velkommen både i bestyrelsen og i arrangementudvalget. Ligeledes er andre af de yngre årgange, hvis de
ønsker at deltage.
På vegne af bestyrelsen
Ditte Rødgaard
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Regnskab
Indlæg fra
DetetGode
medlem
Minde
RESULTATOPGØRELSE FOR ÅRET
Indtægter:
Kontingenter m.v.
Aktieudbyttet
Realiseret kursgevinster
Urealiseret kursgevinster

2018

2017

I alt indtægter

33.425
157.462
0
-368.552
-177.665

25.325
88.674
-2.259
467.947
579.947

I alt udgifter

7.525
57.852
128.879
5.628
4855
12.879
-7714
224.814

5.414
42.482
55.600
2.911
0
12.144
-13.729
132.280

Årets resultat

-402.479

447.407

31600

0

ialt

0
-434.078
-402.479

138.590
308.817
447.407

I alt aktiver

3000
370.388
3.984.842
4.358.230

3000
433.923
4.353.394
4.790.317

Gæld ialt

9.763
8750
18513

7.771
8750
16521

Egenkapitaler:
Bunden kapital:
Kapital primo
Overført til disponibel kapital iflg. Generalforsamlingens beslutning
Overført andel af årets resultat
I alt bunden kapital

4.187.258
0
0
4.187.528

4.248.668
-200.000
138.590
4.187.258

Disponibel kapital
Egenkapital primo
Overført til disponibel kapital iflg. Generalforsamlingens beslutning
Overført andel af årets resultat
I alt disponibel kapital

586.538
0
-434.079
152.459

77.721
200.00
308.817
586.538

I alt egenkapital
I alt passiver

4.339.717
4.358.230

4.773.796
4.790.317

Udgifter:
Afskrevne kontingenter
administrationsomkostninger
Fester og arrangementer
lokaleudgifter
Repræcentation, gaver, jubilæer
Vajsenhusianerbladet, tryk og distribution
Diverse udgifter

Årets resultat er disponeret iflg. Vedtægter:
Uddelt støtte:
Overført andel resultat til bunden kapital:
Renteafkast og realtiseret kursregulering, 25% heraf
Overført til disponibel kapital, resterende resultatandel

Balance pr. 31. december
Aktiver:
Tilgode udlæg Det Gode Minde Legat
Likvider:
Inv.beviser, aktier, obligationer, opgjort til børsværdi

Passiver:
Gæld
Skyldige omkostninger
forudindbetalinger

9

Regnskabssammendrag for 2018 Legat
Vajsenhusianernes forening Det Gode Mindes Legat Fond
Til fordel for elever udgået fra Det Kgl. Vajsenhus
Resultatopgørelse for året
2018
Renteindtægter, obligationer, bank
15.150
kursgevinster
104
Indtægter i alt
15.254

2017
15,248
0

Forvaltningsafgifter og gebyrer
Revision og regnskabsassistance

1.888
3.000

1.492
3.000

Udgifter i alt

4.888

4.492

Årets resultat

10.366

10.756

Bundne midler:
Obligationer, kostpris
Fondskonto

742.970
11.036

751.082
2.819

Disponible midler:
bank
Periodicerede renter

220.745
3.762

220.742
3.804

978.513

965.147

0
3000
3000
12.548

0
0
3000
12.548

Gæld i alt

18.548

15.548

Bunden kapital i alt

915.110

915.110

34.489
10.366
0

31.733
10.765
-8.000

44.855

34.489

Egenkapital i alt

959.965

949.599

Passiver i alt

978.513

965.147

15.248

Balance pr. 31. december
Aktiver:

Aktiver i alt
Passiver:
Årets skatter
Skyldig revisor gebyr
DGM
Hensat legattildeling

Disponibel kapital
Egen kapital primo
Årets resultat
Uddelinger, inkl. hensættelser
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Budget for 2019
Konto nr.

Tekst

Budget 2018

Budget 2019

90.000

100.000

Indtægter:
1020

Modtagne gaver

1023

Aktier-/investering

1025

Aktieudbytte

1030

Kontingent
Indtægter i alt

33.000

38.000
128.000

133.000

15.000

15.000

Omkostninger:
1320

Trykning af blad

1330

Distribution af bladet
Indscanning af vajsenhusianerbladet

6000

6.000

0

20.000

21.000

41.000

2209

Brandvagt DKV

1000

2.000

2210

Legater

5.000

32.000

2212

Gaver og blomster

2000

3.000

2213

Klassefester og jubilæer

2000

3.000

2214

Bestyrelsesmøder

4000

4.000

2215

Generalforsamling

6000

4.000

2221

Mandagsmøder

2222

Sommerudflugt

5000

5.000

2223

Forårsudflugt/elevdag

8000

8.000

2224

Bowling

6900

7.000

2280

Bankospil

6000

0

2283

Stilftelsesfest ulige år 2019

2284

Stilftelsesfest lige år 2018

51.000
114.250
160.150

119.000

4000

4.000

16.800

16.800

2751

Det kongelige vajsenhus

2754

Skattefri godtgørelser

2770

Småanskaffelser

3000

1.000

2800

Hjemmeside

3500

1.000

2812

Forsikring

4650

6.000

2813

Abonnementer + kontingenter

8.000

6.000

2814

Porto og gebyrer

6000

3.000

2816

Bankomkostninger

2000

4.000

2817

Revisor

6000

6.000

2819

Tele og internet

200

200

2820

Kontorartikler

1000

1.000

2822

Tab på debitorer

3500

6.000

2823

Reparation og vedligehold inventar

1000

1.000

2824

Transport og parkering(taxi)

200

1.500

2825

Lagerleje/opbevaring af arkiv

6000

6.000

2830

Andre bankomkostninger, NETs

3000

5.000

4410

Bankrenter
68.850

68.500

Øvrige omkostninger i alt
Samlede indtægter

128.000

133.000

Samlede udgifter

-250.000

-228.500

Resultat

-122.000

-95.500
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Kommende arrangementer
Lørdag d. 25. maj 2019
Gammel elevfest
Onsdag d. 19. juni 2019
Teatertur
Lørdag d. 24. august 2019
Sommertur

Fredag d. 25. oktober
2019
Bowling
Torsdag d. 21. november
2019
Banko
Lørdag d. 18. januar 2020
Stiftelsesfest

Nye medlemmer

Adresseændringer m.m.

Mandagsmøde

Årgang 1994

Bestyrelsen gør DGM’s
medlemmer opmærksomme
på, at vi ikke automatisk
modtager adresseændringer.

Engang havde vi mandagsmøder hver mandag i vinterhalvåret undtaget januar.

Rune Bøwig
Annette Keis Jørgensen
Bjørg Wenzel-Petersen
Årgang 1995
Allan Jonsgaard Jørgensen
Årgang 2018
Bella Mbabaz
Angela Mbabaz
Freya Petrea Jørgensen

Det er derfor vigtigt, at
hvis I flytter, får nyt mobil–
l - eller telefonnummer eller skifter mailadresse, at I
giver kassereren besked om
dette.
Vi har desværre været nødt
til at lukke flere medlemsskaber af denne årsag, da vi
ikke har kunne komme i
kontakt med medlemmerne
for at få de nye oplysninger, og dette er jo ærgerligt.
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Nu om dage er det skrumpet til et enkelt nemlig:
Mandag d. 2. december
2019
Med kun et enkelt møde er
det ekstra vigtigt at møde
op og vise skolen, at Det
gode Minde stadig føler et
bånd til Vajsenhuset.
Vi ses til gløgg og
æbleskiver

