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SCHNEEKLOTHIANER SAMFUNDET AF 2. MAJ 1894 
 

124. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING 
31.maj 2018 kl. 13:00. 

Hansens Gamle Familiehave 
 
 

Velkomst 
 
Et par ord til velkomst til denne dag med indledende besøg på Storm 
P. museet, og hvor vi afholder generalforsamling efter frokosten. 
 
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. 
 
Vi har i det forløbne år har måttet sige farvel til Georg Christiansen 
og James Douglas Petersen, begge mangeårige medlemmer af 
Samfundet. 
 
Georg Christiansen var Schneeklothianer fra 1950, og en af de mest 
trofaste deltager i Samfundets arrangementer gennem årene – oftest 
ledsaget af sin kone Irene. Han sad i mange år i Samfundets bestyrelse 
og åbnede ved flere lejligheder sit hjem Ved Fortunen for Samfundets 
arrangementer. Georg døde i august sidste år. 
 
James Douglas Petersen var Schneeklothianer fra 1948 og tidligt et 
trofast medlem af Samfundet. James Douglas Petersen var med i den 
første cricketkamp, som Schneekloth cricketklub spillede i 1947. Det 
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fortalte han om, da han var med til overdragelsen af Schneeklothiana 
til Svanholm Cricketklub i september 2017. Her blev han hyldet, og 
billeder af ham kan ses på Samfundets hjemmeside. James døde i 
januar 2018.     
 
Vi vil savne Georg og James 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 2018. Den 124. i rækken. 
 

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

forløbne år. 
 

Samfundet har i dag 53 medlemmer, hvoraf 1 er Æresmedlem og 5 
Livsvarige medlemmer. 

 
Der har i beretningsåret været afholdt 5 arrangementer. 
 
1. Sidste Generalforsamling blev afholdt den 31. maj 2017, i 

Hansens Gamle Familiehave. 
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Vi begyndte med et besøg i Cisternerne i Søndermarken, hvor vi 
fik et udførligt foredrag om den japanske kunstners udstilling, 
hvorefter vi nedsteg i det mørke dyb, og fandt vej mellem de 
enkelte værker. 
  
Generalforsamlingen blev holdt under god ro og orden, med 
godkendelse af bestyrelsens beretning, Samfundets årsregnskab, 
samt genvalg af bestyrelsen. 
  

2. Den 10.september 2017 holdt vi møde i Svanholm Cricket Club 
i Brøndby. 
 
Formålet var at overdrage Schneeklothiana til den sidste 
forbindelse der er med Schneekloths Skole, når Samfundet en 
dag må lukke og slukke. 
 
Vi har fået en fremtrædende plads i klubbens flotte klubhus, 
hvor Samfundets fane er opsat, sammen med en vitrine med 
bøger, fotos mv. der har tilknytning til den gamle skole. Især har 
det været muligt at fremhæve Torben Jensen, der i mange år 
stod for håndboldklubben, samt vat grundlæggeren af 
Schneekloth/Svanholm Cricket Club. 
 
Endvidere er der opsat en fotostat, der viser forholdet mellem 
Schneekloth Skole og Svanholm cricketklub. 
 
Jeg vil i den forbindelse gerne takke mine kolleger i bestyrelsen 
for det store arbejde de har lagt i at få effekterne præsenteret på 
en fornem måde, og også takke Svanholm for deres 
imødekommenhed og velvilje til at huse disse historiske ting. 
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Men at det overhovedet kunne lade sig gøre, skyldes en generøs 
donation fra Civilingeniør Knud Nørgaard og Hustru Grethe 
Nørgaards Fond, som Samfundet takker for. 
 
Jeg kan anbefale, at man går ind på Samfundets hjemmeside og 
ser de mange billeder fra overrækkelsen.   
 
 

3. Den 26.oktober 2017 holdt professor Poul Erik Bloch Thomsen 
(1958) et foredrag om ”Pludselig hjertedød og 
kranspulsåreforkalkning” i Frederiksberg Hallen. Og selvom det 
var et emne der måske kunne skræmme de ældre medlemmer 
lidt, fik vi en fremragende, illustreret gennemgang af emnet, 
samt mulige behandlingsmetoder. Jeg er sikker på, at alle gik 
klogere derfra.  
 

4. Den 18.januar 2018 mødtes vi i Hansens Gamle Familiehave, 
hvor direktør i Nationalbanken Per Callesen (1977) holdt et 
interessant og inspirerende foredrag om ”Dansk økonomi før og 
nu og om økonomiske spørgsmål i eurosamarbejdet”. 
 
Det var en øjenåbner at blive vist med tørre tal hvor meget 
velstanden er steget de sidste 40-50 år.   
 

5. Den 16.april 2018 spiste vi først frokost på Katz i 
Frederiksholms Kanal, hvorefter vi var på en rundvisning på 
Christiansborg Slot. Her gik vi under kyndig vejledning gennem 
alle de kongelige modtagelsesværelser og sale, og endte op med 
en gennemgang af nogle af de ny gobeliner i Riddersalen. 

 
Enhver, der var med til gallataflet til Kronprinsens 50-års dag, 
ville kunne nikke genkendende til gæsternes vej fra pladsen til 
riddersalen!   
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Dette arrangement var arrangeret af Henrik Jerger og årets mest 
velbesøgte møde. 

 
 
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 find en permanent løsning på denne udfordring. 

 

Tak til medlemmerne 

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. 

Når vi lidt senere skal vælge bestyrelsen, har i set, at Henrik Jerger og 
Flemming Johansen ikke ønsker at genopstille, så jeg vil gerne her 
takke de to for deres indsats gennem årene – Henrik Jerger har været 
næstformand og medlem af bestyrelsen i 30 år, og har arrangeret et 
hav af møder, og været medforfatter på bogen ”Elev på Schneekloths 
Skole”. 

Flemming Johansen er relativ ny i Samfundet og bestyrelsen, men har 
gjort en kæmpeindsats som den ene af de to forfattere der skrev og 
stod for udgivelsen af bogen ”Hans Schneekloths Skole 1958 -1992”. 
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Vi skylder dem begge en stor tak for deres indsats gennem årene for 
Samfundet. 


