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SCHNEEKLOTHIANER SAMFUNDET AF 2. MAJ 1894 
 

126. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
20.maj 2020 kl. 12:00. 

 
Grundet Coronapandemien afholdes generalforsamlingen digitalt. 

 
Bestyrelsens beretning for det forgangne år. 

 
 

Velkomst. 
Coronapandemien har vendt op og ned på hele samfundet, og dermed 
også foreningslivet. For første gang i 126 år må Samfundets 
generalforsamling afholdes, uden at det er muligt at medlemmerne 
kan deltage med deres tilstedeværelse. 
 
Samfundets vedtægter har ikke (kunnet) taget højde for dette, så det er 
derfor bestyrelsen der har besluttet, at generalforsamlingen skal 
afholdes digitalt. 
 
Bestyrelsen håber, at medlemmerne er kommet godt gennem krisen, 
selvom det jo kan være ret så ensformigt at være begrænset i jeres 
levevis. Lad os håbe, at det snart er ovre. 
 
Året der gik. 
I året der gik, er Lektor Henning V Jensen død. Han var student fra 
Schneekloth i 1965 og ansat på skolen fra 1974 – 1992. Ved skolens 
nedlæggelse blev han ansat på Øregårds Gymnasium 1992 – 2006. 
   
Sammen med Flemming Johansen (1965) skrev han bogen: ”Hans 
Schneekloths Skole 1954 – 1992”, hvor Henning V. Jensen skrev 
kapitlerne om ”Schneekloths Gymnasium på Brøndby Møllevej.” 
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Vi vil med glæde huske hans altid livlige deltagelse i Samfundets 
møder. 
Æret være hans minde! 
 
Medlemsskaren. 
Samfundet har i dag 46 medlemmer, hvoraf 3 er Æresmedlem og 14 
Livsvarige medlemmer. Medlemstallet er faldet i forhold til sidste år 
som følge af udmeldelse, sletning og dødsfald. 
 
Antallet af Livsvarige medlemmer er steget fra 4 til 14 i det forløbne 
år, da bestyrelse har gjort opmærksom på denne mulighed ved den 
årlige kontingentopkrævning.  
 
Arrangementer. 
Der har i beretningsåret været afholdt 4 arrangementer, samt aflysning 
af et arrangement som følge af pandemien. 
 

1. Sidste Generalforsamling blev afholdt den 29. maj 2019 i 
Hansens Gamle Familiehave. 

 
Forsamlingen godkendte bestyrelsens beretning og Samfundets 
årsregnskab. 
 
Søren Holm, Troels Momberg-Jørgensen og Finn Nistrup blev 
genvalgt til bestyrelsen.  
 

2. Den 2.oktober 2019 holdt vi møde på Arbejdermuseet. 
 
Vi begyndte med en god frokost i Café og Ølhalle, der er 
beliggende i museets kælder, og den eneste fredede 
kælderbeværtning i København. 
 



3 
 

Derefter fik vi en rundvisning af museets afdeling om 1950érne, 
hvor den unge rundviser havde noget af en opgave, da alle vi 
medlemmer havde en lang større indsigt og erfaring i netop 
denne tidsperiode. 
 
 

3. Den 5.december 2019 holdt vi et møde i Eventyrernes Klub i 
Nyhavn. 

 
Journalist, TV producent og forfatter Alex Frank Larsen (1964) 
modtog os i Eventyrernes Klub, og fortalte om klubbens historie 
og dets medlemmer. Vi fik en dejlig frokost siddende omkring 
det imponerende Runde Bord, med øl og klubbens egne snapse. 
 
Mødet var velbesøgt, så der var ikke en stol tilovers! 
 
 

4. Den 11.februar 2019 besøgte vi Glyptoteket og det 
særudstilling om: Vejen til Palmyra. 
 
Vi begyndte med en frokost i Tivolihallen, der er en af 
Københavns gamle kælderbeværtninger, og indtog en herlig 
frokost med øl, snaps mv. For mange var det nok deres første 
besøg, men det bliver sikkert ikke sidste gang Samfundet 
kommer der, grundet den gode mad og omgivelserne.  
 
Efter frokosten gik vi over til Glyptoteket, hvor vi fik en 
rundvisning af særudstillingen: Vejen til Palmyra. I sandhed en 
flot og unik udstilling, der viste museets enestående samling af 
antikke gravportrætter fra Palmyra. 
 

5. Den 21.marts 2019, på 75 årsdagen for bombardementet af Den 
Franske Skole, skulle vi have hørt et foredrag om 
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bombardementet, men det blev aflyst som følge af 
Coronapandemien. Bestyrelsen håber, at kunne få gennemført 
dette arrangement, når det igen bliver lysere tider. 

 
Bestyrelsen vil gerne takke medlemmerne for deres opbakning til 
Samfundets arrangementer, og formanden vil gerne takke resten af 
bestyrelsen for dets indsats i det forløbne år. 
 
Vi ser alle frem til at kunne mødes igen til efteråret! 
 
Søren Holm 
Formand 
 


