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SCHNEEKLOTHIANER	SAMFUNDET	AF	2.	MAJ	1894	
	

122.	ORDINÆRE	GENERALFORSAMLING	
26.	MAJ	2016	kl.18.	

Hansens	Gamle	Familiehave	
	
 

Velkomst 
 
Et par ord til velkomst til denne aften hvor vi efter middagen holder 
generalforsamling: 
 
Da jeg sidste år bød jer velkommen til Generalforsamlingen i 
Allégade 10 måtte jeg melde afbud fra Formanden Knud Erik Nielsen, 
der desværre ikke kunne komme den aften eller fortsætte som 
formand. 
 
Desværre viste det sig, at Knud Eriks sygdom var så fremskreden, at 
han døde kort tid efter. 
 
Knud Erik – årgang 1955 - var i en menneskealder medlem af 
Schneeklothianer Samfundet, og fra 1996 til 2015 var han Samfundets 
formand. Og han var en god formand! 
 
Knud Erik var en god organisator og styrede de mange møder i 
Samfundet med venlighed og vid. 
 
Han var også en af hovedmændene bag udgivelsen af bogen: Elev på 
Schneekloths Skole, der udkom i 2012, hvor hans erfaringer med 
udgivelse af erhvervslederes erindringer kom os til gode.. 
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Knud Erik var meget optaget af sprog, ikke mindst det danske, men 
beherskede også hovedsprogene samt Portugisisk, som han havde 
tilegnet sig i Brasilien, hvor han i flere år var udsendt af ØK. 
 
Men der er også to andre medlemmer af Schneeklothianer Samfundet 
der ikke længere kan deltage. I foråret døde 
Hans Brøchner Mortensen, årgang 1953, og  
Lars Heslet, årgang 1961. Heslet var en begavelse ud over det 
almindelige og modtager af det Gule Slips Legat. 
 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes de tre gæve 
Schneeklothianere, men ikke ved 1 minuts stilhed, men ved at klappe 
for deres store indsats! 
 
Tak! 
 
 
 Overgår til ordinær GF dagsorden: 

 
Velkommen til Schneeklothianer-samfundets ordinære 
generalforsamling i 2016. Den 122. i rækken. 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen vil foreslå statsautoriseret revisor Knud Møller Jensen 
som dirigent. 
Knud Møller Jensen blev valgt med akklamation. 
Dirigenten fastslog at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 
 
2. Bestyrelsens beretning om Samfundets virksomhed i det 
forløbne år: 

Samfundet tæller i dag 64 medlemmer, hvoraf 53 er betalende 
medlemmer og 4 er restanter. 
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Der har i beretningsåret været afholdt ikke mindre end 6 
arrangementer. 
 
1. Sidste Generalforsamling blev afholdt den 18. maj 2015, i 

Allégade 10. 
Generalforsamlingen blev holdt under god ro og orden og et 
udførligt referat, udarbejdet sammen med dirigenten Vagn 
Lindstrøm, er lagt ud på hjemmesiden. Rektor Karl Ploug 
underholdt med sine mange humoristiske historier. 
 

2. Den 9.september 2015 holdt vi møde i Allégade 10. 
Professor Holger Bernt Hansen, initiativtageren til og den første 
leder af Center for Afrikastudier på Københavns Universitet, 
holdt et foredrag om ”In or Out of Africa”? Udvandring og 
flugt fra Afrika og presset på Europa".  
 
Det var i sandhed et højaktuelt emne i lyset af Merkels ”Wir 
schaffen das!” indbydelse den 31.august til en million flygtninge 
og migranter til at komme til Tyskland, og de deraf følgende 
konsekvenser for Danmark. 
Der var en livlig diskussion under og efter foredraget, og alle 
gik vel lidt klogere fra mødet. 
 

3. Den 5.november 2015 var vi til en guidet rundvisning på 
Bakkehusmuseet, med kurator With som en fremragende 
fortæller. Hvis der er nogen der har været i tvivl om humanioras 
berettigelse, synes jeg, at hendes foredrag burde mane den tvivl i 
jorden. 
 
Efter besøget i Rahbeks Allé indtog vi en frokost i Hansens 
Gamle Familiehave. 
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4. Den 3.februar 2016 mødtes vi om aftenen i Allégade 10, hvor 
Finn Nistrup causerede om: 
"Erindringer fra skoletiden på Schneekloth og et langt 
(sports)liv i Håndboldklubben Schneekloth og Svanholm 
Cricketklub". 
 
Igen et fremragende foredrag, hvor minderne fra vores egen 
skoletid, og sportsaktiviteterne som vi udførte dengang, vældede 
op i medlemmernes hukommelse. Igen stor spørgelyst og ”kan 
du huske…” stemning. 
 

5. Den 6.april 2016 var vi til frokostmøde i Hansens Gamle 
Familiehave, hvor vores Bruxelleskorrespondent Flemming 
Reislev, efter 48 års fravær, kom tilbage til Schneeklothianer 
Samfundet, og holdt et foredrag: 
"Om at være bogsamler" hvor indlægget også strejfer en 
Schneekloth-vinkel af bogsamleriet. 

En utrolig indsigt, interesse og kærlighed til bogen blev 
præsenteret, og vi andre blev klogere på det at være en 
entusiastisk og seriøs samler. 
 

6. Den 2.maj 2016, på skolens fødselsdag, var vi til et enestående 
arrangement på skolen på Værnedamsvej, hvor vi ved en 
reception sidst på eftermiddagen præsenterede en 
Ny bogudgivelse om Schneekloths Skole, og  
Genopsætning af mindetavle for faldne Schneeklothianere under 
2. Verdenskrig. 
 
Der var mødt mere end 95 personer op til receptionen, og det 
skal med det samme pointeres, at det blev en kæmpe succes. 
 



5	
	

Henrik Jerger introducerede bogen forfattet af Flemming 
Johansen og Henning V. Jensen. Det er et kæmpe arbejde de to 
forfattere har lagt for dagen, og der er kun kommet positive 
reaktioner på deres bog. 
 
Tony Landi, rektor Alf Ove Jensen og lektor Nordentoft talte 
om deres tid på Værnedamsvej i forbindelse med uddelingen af 
bogen. 
 
Takket være John Faurholdts indsats er det nu lykkedes at få 
mindetavlen genopsat på sin gamle plads. Rygtet har det, at PHS 
snart forlader Værnedamsvej, og at Frederiksberg Kommune har 
store planer med området, så det er måske kun på lånt tid, at 
mindepladen for lov til at hænge! 
 
Men det hele kunne kun realiseres med den store økonomiske 
støtte, der er blevet ydet af Civilingeniør Knud Nørgaard og 
Hustru Grethe Nørgårds fond. 
 
Schneeklothianer Samfundet takker alle dem, der gjorde denne 
dag mulig, herunder den store hjælp fra bestyrelsen og dens 
koner. 
 
Hjemmesiden 
 
Vi har endelig fået en aftale med den hidtidige webmaster, som 
Bent Eikard introducerede. Hun hedder Anne Thomassen og har 
en kandidatgrad i kommunikation. Hun deltog i øvrigt i 
receptionen den 2. maj. 
 
Vi vil et par stykker fra bestyrelsen i nærmeste fremtid holde 
et møde med hende, hvor vi vil aftale retningslinjerne for 
en strømlining og løbende opdatering af hjemmesiden. Vi håber 
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på, at hjemmesiden vil blive mere attraktiv for både nuværende 
som nye medlemmer og et naturligt sted at finde oplysninger og 
information om vores forening. Vi har bl.a. en hel del 
Schneeklothiana, der ikke var plads til i Hennings og Flemmings 
nye bog, men som vil være meget relevante og spændende at 
lægge ud på hjemmesiden. 
 
Der var ingen spørgsmål til bestyrelsens beretning. 
 
Beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
 
 

3. Fremlæggelse af regnskabet til godkendelse	

 
Kassereren fremlage det reviderede regnskab for 2015, der viste 

et overskud på 1.719 kr.  
 

Kassererens fremlæggelse blev godkendt af 
generalforsamlingen. 

 
	
4. Fastsættelse af kontingent. 

Bestyrelsen anbefalede at fastholde kontingentet på 300 kr. for 
2017. 

 
Det blev vedtaget af generalforsamlingen.   
 
 

5. Forslag fra bestyrelsen eller medlemmerne. 

 
Ingen fra medlemskredsen eller bestyrelsen havde fremsat 

forslag til dette punkt.  
 

6. Valg af medlemmer til bestyrelsen.  
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Søren Holm og Henrik Jerger var på genvalg. 
Begge blev genvalgt. 
 

7. Valg af revisor. 
 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Carsten Fogt. 
 
Formanden takkede Carsten Fogt for hans store arbejde, og han 
blev genvalgt med akklamation.	
 

8. Valg af revisorsuppleant. 

Bestyrelsen foreslår genvalg af Knud Møller Jensen. 
	
Knud Møller Jensen blev genvalgt med akklamation. 

 
9. Eventuelt 

Formanden rettede en stor tak til sine bestyrelseskolleger for et 
forbilledligt samarbejde og til Samfundets medlemmer for trofast 
og talstærk opbakning om arrangementerne.  
 
Til sidst takkede formanden statsautoriseret revisor Knud Møller 
Jensen for så velvilligt at have påtaget sig hvervet som 
generalforsamlingens dirigent, og udført det på eksemplarisk 
måde. 
 
 
 
 
 
Søren Holm   Knud Møller Jensen 
Formand   Dirigent 


