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SCHNEEKLOTHIANER SAMFUNDET AF 2. MAJ 1894 
 

123. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
31.maj 2016 kl. 13:30. 

Hansens Gamle Familiehave 
 
 

Velkomst 
 
Et par ord til velkomst til denne aften hvor vi efter frokosten holder 
generalforsamling. 
Det kan 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 naturligvis, at vi i løbet at året mister nogle af vore 
trofaste medlemmer. 
 
I år har vi måttet sige farvel til Ove Spangkow og Jørgen Sjøland, 
begge mangeårige medlemmer af Samfundet. 
 
Jørgen Sjøland var Schneeklothianer fra 1954, og en af de mest 
trofaste deltager i Samfundets arrangementer gennem årene – oftest 
ledsaget af sin kone. Sidste gang han deltog, var her i Hansens Gamle 
Familiehave, da Flemming Reislev talte om det at være bogsamler. 
 
Ove Spangkow var Schneeklothianer fra 1944 og tidligt medlem af 
Samfundet, hvor han i en årrække sad i bestyrelsen og udførte et stort 
arbejde med at arrangere de enkelte møder. 
 
Ove havde et tæt venskab med Bent Eikard og de tog på mange rejser 
sammen og delte deres oplevelser sammen med os i Samfundet, hvor 
de underholdt om deres fælles oplevelser i det fremmede. 
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Vi vil huske Ove som en god og trofast kammerat med en veludviklet 
humor og stor menneskelighed. 
 
 

Vi vil savne Jørgen og Ove i vores kreds.  
 
Jeg vil bede forsamlingen rejse sig og mindes de to gæve 
Schneeklothianere, men ikke ved 1 minuts stilhed, men ved at klappe 
af deres store indsats! 
 
Tak! Æret være deres minde 
 
 
 
 Overgår til ordinær GF dagsorden: 

 
Velkommen til Schneeklothianer-samfundets ordinære 
generalforsamling i 2017. Den 123. i rækken. 
 

1. Valg af dirigent 
Bestyrelsen vil foreslå Vagn Lindstrøm.  
 
2. Bestyrelsens beretning om Samfundets virksomhed i det 

forløbne år. 
 

Samfundet har i dag 57 medlemmer, hvoraf 1 er Æresmedlem og 6 
Livsvarige medlemmer. 

 
Der har i beretningsåret været afholdt 6 arrangementer. 
 
1. Sidste Generalforsamling blev afholdt den 26. maj 2016, i 

Hansens Gamle Familiehave. 
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Vi begyndte med en rundtur i Haveselskabets Have, hvor vi fik 
en guidet tur om foreningens historie og hvorledes haven er 
udlagt. 
 
Generalforsamlingen blev holdt under god ro og orden og et 
udførligt referat, udarbejdet sammen med dirigenten Knud 
Møller Jensen, er lagt ud på hjemmesiden. 
 

2. Den 29.september 2016 holdt vi møde i Hansens Gamle 
Familiehave. 
Vores gamle skolekammerat Svend Hjort holdt et medrivende 
foredrag om sit professionelle liv med F-16, og efterfølgende 
involvering i det kommende F-35, som det er meningen, at 
Flyvevåbnet skal have 27 af. 
 

3. Den 8.december 2016 var vi til en guidet rundvisning på Jagt 
og Skovbrugsmuseet i Hørsholm. Det var sidste udkald, da 
museet flytter til Djursland. 
 

4. Den 27.januar 2017 mødtes vi i Hansens Gamle Familiehave, 
hvor Keld Heick holdt et interessant og inspirerende foredrag 
om sin tid på skolen, samt ikke mindst om hans lange og 
succesrige tid i underholdningsbranchen. 
 
 

5. Den 30.marts 2017 var vi til frokostmøde i Hansens Gamle 
Familiehave, hvor en gammel Schneeklothianer, professor Mads 
Bryde Andersen holdt et kritisk foredrag om Den Europæiske 
Menneskeretsdomstols dynamiske fortolkning af 
menneskerettighederne, som har frataget nationalstaternes 
suveræne indflydelse på mange vitale områder. Hans konklusion 
var, at vi bør opsige Menneskeretskonventionen. 
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Der var efterfølgende en livlig diskussion. 
6. Den 26.april 2017 var vi til frokostmøde i 

Frederiksberghallerne, hvor en gammel Schneeklothianer, Bjørn 
Blangsted Henriksen, causerede om Bhutan. Takket været, at 
hans kone taler det lokale sprog perfekt, har Bjørn Blangsted 
Henriksen haft lejlighed til at færdes overalt i den svært 
tilgængelige bjergstat, samt besøge templer mv. der normalt 
ikke er tilgængelige for udlændinge. Det var et meget læreligt 
foredrag, der blev ledsaget med slides og videoklip. 

Som en sidebemærkning skal det anføres, at faciliteterne, maden 
og parkeringsmuligheder er i to i Frederiksberghallerne, hvorfor 
det nok ikke er sidste gang Samfundet afholder et af sine møder 
der.  

 

Hjemmesiden 

Hjemmesiden er i årets løb kommet på plads, og vi mener 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 find en permanent løsning på denne udfordring. 

 

Schneeklothiana 

Som mange sikkert husker var Samfundet for en 5-6 år siden i 
forbindelse med Brøndby Gymnasium, der er et idrætsgymnasium, 
angående støtte til dette, under forudsætning af, at navnet Schneekloth 
blev inkorporeret i skolens navn. 
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Samarbejdet blev ikke til noget, dels på grund af skattetekniske 
forhold, og dels fordi gymnasiet ikke ønskede at inkorporere 
Schneekloth i skolens navn. 

Ved juletid blev jeg kontaktet at Brøndby gymnasiums bestyrelse, der 
var interesseret i at videreføre Schneekloths Skoles historie, overtage 
Schneeklothiana, for at kunne markedsføre sig over for andre 
idrætsgymnasier på Vestegnen. Man var også indstillet på at lade 
navnet Schneekloth indgå i Gymnasiets navn. 

Samfundets bestyrelse havde et møde i marts med rektor og 
medlemmer af gymnasiets bestyrelse, hvor vi diskuterede forskellige 
muligheder for at overdrage Schneeklothiana, herunder fane og buste 
af Schneekloth. 

Gymnasiets bestyrelse hold efterfølgende et møde, hvor man 
besluttede, at man alligevel ikke ville inkorporere navnet Schneekloth 
i gymnasiets navn. Samfundets bestyrelse har taget denne beslutning 
til efterretning. og indstillet al videre samarbejde med Brøndby 
Gymnasium. 

Men vi har stadig en del Schneeklothiana, herunder billeder af skolens 
rektorer mv., som bestyrelse vil søge at finde en varig anbringelse af i 
det kommende år. 

 

Formandens tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer. 


