SCHNEEKLOTHIANER SAMFUNDET AF 2. MAJ 1894
125. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING
29.maj 2019 kl. 12:00.
Hansens Gamle Familiehave

Velkomst
Et par ord til velkomst til denne dag for vores årlige
generalforsamling.
Selvom middellevetiden stiger, og pensionsalderen skal sættes
tilsvarende op, kan det jo ikke skjules at Samfundets medlemmer på
papiret efterhånden er blevet ret så gamle – selvom man ikke mærker
det så meget når vi mødes.
Dette betyder derfor, at vi i løbet at året må regne med at mister nogle
af vore trofaste medlemmer.
Vi har i det forløbne år har måttet sige farvel til cand. jur. Eigil
Andersen, der var student fra Schneekloths Skole i 1963, og livsvarigt
medlem af Samfundet. Eigil Andersen var trofast deltager i
Samfundets arrangementer, og var sidst sammen med os da vi besøgte
Alhambramuseet i november 2018.
Vi vil savne Eigil i vores kreds.
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes ham.
Tak! Æret være hans minde.
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Overgår til ordinær GF dagsorden:
Velkommen til Schneeklothianer-samfundets ordinære
generalforsamling i 2019. Den 125. i rækken.
1. Valg af dirigent
Vores trofaste og myndige dirigent gennem mange år, Vagn
Lindstrøm, er til stede i dag, men det kniber med synet, så jeg
foreslår, at jeg selv introducerer de enkelte dagsordenspunkter.
2. Bestyrelsens beretning om Samfundets virksomhed i det
forløbne år.
Samfundet har i dag 52 medlemmer, hvoraf 3 er Æresmedlem og 4
Livsvarige medlemmer. Der er således 45 betalende medlemmer.
Sidste år havde vi 52 medlemmer, så der tilgår stadig nye
medlemmer til Samfundet.
Der har i beretningsåret været afholdt 5 arrangementer.
1. Sidste Generalforsamling blev afholdt den 31. maj 2018, i
Hansens Gamle Familiehave.
Vi begyndte med et besøg på Storm P. museet, hvor vi fik en
grundig gennemgang af han liv og kunstneriske udfoldelse.
Generalforsamlingen blev holdt under god ro og orden, med
Frans Thomsen som dirigent.
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Forsamlingen godkendte af bestyrelsens beretning, Samfundets
årsregnskab.
Søren Holm blev genvalgt, medens Henrik Jerger og Flemming
Johansen udtrådte af bestyrelsen, og modtog Samfundets tak for
deres store indsats.
Som nye medlemmer blev Elaf Larsen og Preben Vittrup valgt.
2. Den 27.september 2018 holdt vi møde på Medicinsk Museum
Vi fik en interessant rundvisning, og bagefter spiste vi frokost
på Skt. Petersborg, hvor Preben Vittrup supplerede
rundvisningen med mange andre aspekter om datidens medicin.
En tak til Vittrup, for at have arrangeret dette møde.

3. Den 22.november 2018 holdt vi et møde med rundvisning på
Alhambramuseet, med efterfølgende frokost i Hansens Gamle
Familiehave.
Det var en meget kompetent og underholdende rundviser på
museet, og vi fik også et indblik i nutidens krænkelsesamok, når
det f.eks. galt revytekster, eller skuespillernes udklædning og
farven på deres sminke.
En tak til Nistrup, der stod for dette møde.
Den 27.februar 2019 besøgte vi Politimuseet, der for dem der
endnu ikke har set det, er oplevelsen værd.
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Vi havde en pensioneret betjent som rundviser, og han var både
vidende, kompetent og morsom. Vi kom også ind på den nye
politireform og dens konsekvenser, samt de mange nye opgaver,
som politiet hele tiden bliver pålagt at udføre – ofte uden at der
følger ressourcer med.
Efter rundvisningen mødtes vi på Café Sebastopol, hvor vi
indtog en forfriskning.
En tak til Elaf Larsen, der stod for dette arrangement.
4. Den 2.maj 2019, på skolens 165 års fødselsdag, og
Schneeklothianer Samfundets 125 års fødselsdag, havde
bestyrelsen sat alle sejl til, for at fejre de 125 år på behørig vis.
Vi sejlede fra Nyhavn til Flakfortet, hvor vi så København fra en
anden side.
Vi tilbragte en dejlig dag sammen – med lidt storm – og indtog
en lækker buffet mv. samt en rundvisning på fortet.
Det blev en stor succes med ikke mindre en 43 deltagere, og der
havde endda på et tidspunkt tilmeldt sig hele 53!
Det var et stort arrangement, og vi takker for fødselsdagsgaven
på 10.000 kr. fra Civilingeniør Knud Nørgaard og hustru Grethe
Nørgaards fond.
En tak til Troels Momberg-Jørgensen, der stod for dette
arrangement.
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Æresmedlemmer
På Tage og Ulrik Nørgaards 80 års fødselsdag blev de udnævnt
til æresmedlemmer af Schneeklothianer Samfundet, for deres
årlange store interesse og hjælp til Samfundets aktiviteter.

Hjemmesiden
Hjemmesiden er i årets løb kommet på plads, og vi mener, at vi har
fundet en udformning, som er relevant for dem der gerne vil søge på
den.
Der er også lagt materiale ind under nogle af årgangene, men vi
håber, at endnu flere er interesseret i at lægge materiale ind.
Det er et stort arbejde at opdatere Hjemmesiden, så bestyrelsen
arbejder på at finde en permanent løsning på denne udfordring.

Bestyrelsen takker for den opbakning som medlemmerne har vist i
årets løb.
Jeg vil gerne sige tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer, for deres
indsats gennem året.
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