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SCHNEEKLOTHIANER	  SAMFUNDET	  AF	  2.	  MAJ	  1894	  
	  

121.	  ORDINÆRE	  GENERALFORSAMLING	  
18.	  MAJ	  2015	  
ALLÉGADE	  10	  

	  
	  

Velkomst inden generalforsamling 
 
Et par ord til velkomst til denne aften hvor vi efter middagen holder 
generalforsamling: 
  
Først: 
"Vi har netop afholdt bestyrelsesmøde, på hvilket det blev besluttet, at 
bestyrelsen konstituerer sig med en ny formand, idet Knud Erik Nielsen af 
helbredsmæssige årsager har valgt at nedlægge sit formandsmandat og har 
peget på Søren Holm som ny formand for Schneeklothianer-Samfundet." 
 
Knud Erik har desværre ikke mulighed for at deltage i aftenens arrangement. 
 
Der skal lyde en stor tak til Knud Erik for hans store arbejde i og for 
Samfundet. Heldigvis vil Knud Erik gerne fortsætte i bestyrelsen, så vi håber, 
at han dels bliver rask og dels kan komme til et af vores næste arrangementer, 
så vi kan takke ham på behørig vis. 
 
Der er to andre Schneeklothianere, der heller ikke kan være her i aften, nemlig 
Bent Eikard og Jørgen Pless, begge studenter årgang 1953, der begge døde 
sidste år: 
 
Bendt Eikard ydede en meget stor indsats for Samfundet og var initiativtager 
til mange af de projekter, der har bevirket, at Samfundet står så stærkt i dag: 

• Bogen om Schneekloths Skole 
• Medlemshvervning 
• Hjemmesiden 
• Facebook 
• Taler ved Samfundets møder 

Han var altid positiv og besad et veludviklet humoristisk gen. 
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Jørgen Pless var også læge, og hans speciale var plastikkirurgi. Han var 
ledende overlæge på Odense Universitets Hospital, og en anerkendt kapacitet, 
der for yderligere at dygtiggøre sig også tog en tandlægeuddannelse. 
Efter at Pless havde forladt Odense Universitets Hospital, gik han ind i politik. 
Først i Fyns Amtsråd, senere i Regionsrådet i Region Syddanmark. Og også 
kommunalpolitik blev han involveret i, idet han i flere år sad I Svendborg 
Kommunalbestyrelse. 
Han har bidraget til Samfundets møder ved at tale om problemerne i 
sygehusvæsenet. 
Som Bent Eikard var Pless også altid positiv og meget underholdende, og en 
skattet bordtaler ved middagsarrangementer. 
 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes de to gæve Schneeklothianere, 
men ikke ved 1 minuts stilhed, men ved at klappe af dem! 
 
Tak! 
 
Lidt praktik: Efter GF vil Flemming Johansen fortælle om status for endnu et 
spændende bogprojekt om vores gamle skole… 
 
 
Overgår til ordinær GF dagsorden: 

	  
Velkommen til Schneeklothianer-samfundets ordinære generalforsamling i 
2015. Den 121. i rækken.	  
	  

1. Valg	  af	  dirigent	  
”Bestyrelsen vil igen i år foreslå statsautoriseret revisor Vagn Lindstrøm 

som dirigent” 
Vagn Lindstrøm blev valgt med akklamation. 

 
2. Bestyrelsens	  beretning	  om	  Samfundets	  virksomhed	  i	  det	  forløbne	  år:	  

Søren Holm afgav på vegne af Knud Erik Nielsen formandens beretning. 
 
Samfundet tæller i dag 70 medlemmer, hvoraf 56 er betalende medlemmer. 
 
Generalforsamlingen d. 2. maj 2014, Allegade 10. Blev afholdt netop på Skolens 
fødselsdag.  
Menuen var igen en ordentlig wienerschnitzel med alt tilbehør. Vel meget for nogen. 
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Alle syntes dog at være glade og tilfredse, hvorfor vi igen i år har gentaget menuen.  
Generalforsamlingen blev holdt under god ro og orden. Et enkelt pkt. i forbindelse 
med justering af vedtægterne kunne ikke besluttes. Det drejede sig om bopælspligt i 
Danmark som betingelse for medlem af bestyrelsen.  
Punktet er optaget på dette års generalforsamling og behandles senere på 
dagsordenen. 
 

1. Byvandring den 13. august under temaet "I Jastraus fodspor". Initiativet var 
taget af vores nye bestyrelsesmedlem Troels Momberg. Vi mødtes på Sankt 
Thomas Plads og bevægede os gennem den såkaldte ”dødsrute” i ånden af Tom 
Kristensens roman "Hærværk". 
Vi spadserede i ca.2 timer over en strækning på ca.3 km, og under kyndig 
vejledning og foredrag ved Lise Lotte. Vi sluttede på Cafe Bjørgs på Vester 
Voldgade 19 og en let frokost og en kop øl afsluttede endnu et godt 
medlemsmøde. 
 

2. Et besøg på Mosede Fort den 9. oktober. Temaet var Danmark 1914 – 18 ” 
På kanten af krig”  
Mosede Fort er som bekendt blevet super flot restaureret med bl.a. midler fra 
store fonde og er nu genåbnet som museum ved en højtidelighed den 7. august 
2014 med deltagelse af Kongehuset (H.K.H. Prins Joachim).  Fortet var en 
aktiv del af Danmarks militære forsvar fra 1916 til 1922.  
Udstillingen er ganske enestående i sin måde at formidle på. Den fortæller om 
livet i Danmark under 1. Verdenskrig og Danmarks svære position som neutral 
mellem krigsførende stormagter.  
Udstillingen fortæller også historien om det spirende velfærdssamfund, som vi 
i dag ser udfoldet. Vi deltog i en rundvisning med en veloplagt guide, og vi fik 
da også tid til på egen hånd at gå på ”opdagelse” i museet inden vi sluttede af 
med højt belagt smørrebrød i museets rigtig gode og populære restaurant.  
 

3. Et besøg på Søfartsmuseet i Helsingør den 12. november. Mange 
medlemmer mødte også op til dette medlemsmøde. Det drejer sig om ca. 30 til 
35 medlemmer, der deltager hver gang. Glædeligt er det også at se nye 
medlemmer, der har meldt sig ind i Samfundet. Det er formentlig kun sket, 
takket være vores nu afdøde medlem Bent Eikards ihærdige indsats for 
Samfundets virke. Ja, vi har meget at takke Bent for.	  	  
Vi fik under dette møde et rigtig godt indtryk af Danmarks nye søfartsmuseum. 
Vi fulgte de skrånende broer ned i den gamle tørdok mellem Kronborg og 
Kulturværftet, hvor vi trådte ind i et underjordisk museum, tegnet af det 
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verdenskendte arkitektfirma BIG, Bjarke Ingels Group. Her mødte vi en 
farverig verden med stribevis af udstillinger, der fortæller om Danmark som en 
af verdens førende søfartsnationer i fortid og nutid. Museets maritime 
samlinger udstilles her i stemningsfulde og dramatiske udstillinger med store 
filmprojektioner på arkitekturen. Det var igen et rigtig godt møde med en 
farverig kvindelig guide, der både var styrmand og cand. mag i historie. Hun 
var en skøn og engageret fortæller. 
Vi sluttede af med en god frokost i museets cafeteria, hvor Flemming og 
Henning efterfølgende, optændt og engageret fortalte om deres kommende bog 
om Schneekloth Skole. 
 

4. Vi mødtes igen på denne restaurant den 11. februar kl. 18.00.  
Vi startede med en god middag fra restaurantens velkendte køkken, og vi 
begav os ca. kl. 19.30 til etagen ovenpå for at nyde kaffen og ikke mindst et 
fantastisk spændende foredrag af vores medlem og tidligere ambassadør Claus 
Juul Nielsen, som causerede over sine mange år i Udenrigstjenesten under 
temaet ”Hendes Majestæts ambassadør eller chef i en cocktailparty-tjeneste”? 
Der var stor spørgelyst og naturligvis også spørgsmål til de sidste dramatiske 
år, hvor Claus var ambassadør i Teheran, og hvor vi husker, at demonstranter 
løb stormløb mod ambassaden i vrede over Muhammed-tegningerne. Takket 
været Claus´ kløgt og snarrådighed blev personalet reddet sammen med 
Danmarks anseelse. Flot. 
 
Tak til Claus for en dejlig og spændende aften i Samfundet. 
 
Det var slut på det forgangne års aktiviteter i foreningen, men der skal lyde en 
opfordring til medlemmerne om at stille forslag om kommende møder og 
initiativer i Samfundet, og jeg skal love at bestyrelsen vil tage positivt i mod 
ethvert forslag, der kan understøtte foreningens formål. 
 
 

Samfundets hjemmeside: 
Samfundet har en ganske glimrende hjemmeside. Gå ind på www. Schneeklothianer-
samfundet, så vil I finde en masse spændende ting om skolen, historien, 
medlemmerne, aktiviteterne i Samfundet og meget mere. 
At vi overhovedet har fået etableret en hjemmeside om vores gamle skole, kan vi 
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takke Bent Eikards utrættelige indsats for. Bent havde et samarbejde med en IT-
kyndig og hjemmeside ekspert (Anne som også har en kandidatgrad i 
kommunikation).  
Vi har i bestyrelsen besluttet, at vi vil fortsætte samarbejdet med Anne om opdatering 
og vedligeholdelse af hjemmesiden. Vi har ikke kræfter..endsige ekspertice…i 
bestyrelsen til at påtage os denne opgave.   Derfor er den eneste mulighed - som vi 
ser det - at videreføre samarbejdet med Anne. Og her ligger opgaven i rigtig gode 
hænder. Anne skal naturligvis have et lille honorar for sit arbejde, men vi mener, at 
foreningens økonomi kan klare det. Ellers hører i nærmere på næste års 
generalforsamling. 
Vi har aftalt et møde med Anne inden sommerferien, hvor vi vil aftale detaljer om 
vores samarbejde. Vi kan se, at der på hjemmesiden er en del ting, der trænger til en 
finpudsning og opdatering. Vi skal også tale med Anne om vores profil på Facebook. 
Vi er i bestyrelsen lidt tvivlende på, om vi skal opretholde denne kontakt på et socialt 
medie til nuværende og kommende medlemmer.  
 
GULE SLIPS LEGAT: Bestyrelsen har besluttet ikke at videreføre traditionen med 
overrækkelsen af et legat i forbindelse med det gule slips til en af årets studenter på 
Brøndby Gymnasium. Bestyrelsen har fundet, at de traditioner, som vi havde 
dengang ikke nødvendigvis kan eller skal adopteres af de unge studenter fra Brøndby 
Gymnasium. Det bliver mere og mere fjernt for de unge, at der i Brøndby gymnasium 
er rødder tilbage til Schneekloth Skole.  Kun et fåtal af de unge kender historien…om 
overhovedet … og ingen kan formentlig stave til SCHNEEKLOTH…. J 
Sådan er det bare. De Unge studenter skaber deres egne traditioner, og det må vi i den 
grad anerkende og naturligvis acceptere. 
 
Efter formandens beretning blev der stillet et spørgsmål mht. det Røde Tørklæde og 
det betimelige i at indstille uddelingen af det Gule Slips Legat efter 55 uddelinger. 
Søren Holm svarede, at mht. det Blå Tørklædes Legat, har Schneeklothianer-
Samfundet aldrig været økonomisk involveret. Og mht. til Det Gule Slips Legat havde 
man gennem flere år forsøgt at føre Schneekloths navn videre på Brøndby 
Gymnasium, men at dette ikke var lykkedes. Der er således ikke i dag overhovedet 
nogen forbindelse til gymnasiet, hvorfor bestyrelsen havde fundet det rigtigst også at 
indstille med tildelingen af det Gule Slips Legat. 
 
Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 
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3.	  Fremlæggelse	  af	  regnskabet	  til	  godkendelse	  (Regnskabet	  vedlagt)	  

 
Kassereren fremlage det reviderede regnskab for 2014, der viste et underskud på 

4.675 kr. Underskuddet kunne henføres til en engangspost på 5.000 kr. til 
oprettelse af Samfundets hjemmeside. 

 
Kassererens fremlæggelse blev godkendt af generalforsamlingen. 
 

	  
4.	  Fastsættelse	  af	  kontingent.	  

Bestyrelsen anbefalede at fastholde kontingentet på 300 kr. for 2016. 
Det blev vedtaget af generalforsamlingen.	  	  	  

 
 

5. Forslag	  fra	  bestyrelsen	  eller	  medlemmerne. 
Ingen fra medlemskredsen har fremsat forslag til dette pkt. Bestyrelsen har 
dog et enkelt pkt. 
	  
Bestyrelsen foreslår i forlængelse af sidste års generalforsamling, at sidste 
sætning i vedtægternes § 14 udgår: ”Bestyrelsens medlemmer skal være 
bosiddende i Danmark”. 
 
Generalforsamlingen vedtog vedtægtsændringen. 

 
	  

6.	  Valg	  af	  medlemmer	  til	  bestyrelsen.	   
 
Som nyt medlem foreslår bestyrelsen Flemming Johansen. 
 
Flemming Johansen blev valgt. 
 
Alle bestyrelsesmedlemmer, der er på valg er villige til genvalg. 
Det drejer sig om: 
 

• Knud Erik Nielsen 
• Ove Spankow 
• Gustav Lehnert 
• Troels Momberg-Jørgensen 

 
Alle fire blev genvalgt. 
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7. Valg	  af	  revisor.	  Bestyrelsen	  foreslår	  genvalg	  af	  Carsten	  Fogt.	  

Kasseren takkede Carsten Fogt for hans store arbejde, og han blev 
genvalgt.	  
 

8. Valg	  af	  revisorsuppleant.	  Bestyrelsen	  foreslår	  genvalg	  af	  Knud	  Møller	  Jensen	  
Knud Møller Jensen blev genvalgt	  
 

9. Eventuelt	  
”Her skal lyde en stor tak til mine bestyrelseskolleger for et forbilledligt 
samarbejde og til Samfundets medlemmer for trofast og talstærk opbakning 
om arrangementerne”  
 
Til sidst takkede den nye formand statsautoriseret revisor Vagn Lindstrøm for 
så velvilligt at have påtaget sig hvervet som generalforsamlingens dirigent, og 
udført det på vanlig eksemplarisk måde. 
	  
Efter	  generalforsamlingen.	  
 
Efter generalforsamling underholdt rektor Karl Ploug med et fyrværkeri af 
morsomme historier og vittigheder. 
 
Efterpå fortalte Flemming Johansen om den nye bog, der tegner til at blive en 
meget detailleret og kompetent beskrivelse af Schneekloths Skole siden 1954. 
 
Flemming Johansens gennemgang gav anledning til flere erindringsindlæg fra 
medlemmer. 
 
 
 
 
 
 
Søren Holm   Vagn Lindstrøm 
Formand   Dirigent 


