
 

 

 

REVISORPÅTEGNING 

Revisionen er udført i overensstemmelse med almindeligt anerkendte revisionsprin-
cipper og har omfattet de revisionshandlinger, som vi har anset for nødvendige. 
Regnskabet er aflagt i overensstemmelse med god regnskabsskik og vedtægternes 
krav til regnskabsaflæggelse, og giver efter vor opfattelse et retvisende billede af 
aktiver og passiver, den økonomiske stilling samt resultat.
  

Frederiksberg, den  1. februar 2020. 
Revisionen for Opfostringshusforeningen 

Flemming Højstrup Hansen  Ole Kock  Perter Gehrke 
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Generalforsamlingen må 
udskydes! 
 

Bestyrelsen tager konsekvensen af 
det senest udmeldte forsamlingsfor-
bud på max. 10 personer og udsky-
der den ordinære (og ekstraordinæ-
re) generalforsamling, der skulle 
afholdes den 23. april. 
 

Hvornår generalforsamlingen kan af-
holdes, vil helt afhænge af, hvornår 
myndighederne tilbagekalder påbud-
det. 
 

Udsættelsen får ingen praktiske konsekvenser for foreningens daglige drift.  
Den foreslåede vedtægtsændring vil efter budgettet ikke få betydning for in-
deværende regnskabsår; og Michael Brimer, der har annonceret sin udtræden 
af bestyrelsen pr. 23/4, vil automatisk blive afløst af bestyrelsessuppleanten 
Palle Bærentzen. 
  
I bladet følger de reviderede regnskaber for 2019 og budget for 2020, besty-
relsens beretning og forslaget til den vedtægtsændring, som blev annonceret i 
forrige nummer af Skorpen. 
 

Hold afstand og pas godt på dig selv og hinanden. 
Bestyrelsen 
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Redaktion 
Ansv. Redaktør 
103/57 Finn Johansen 
Telefon 33141815 
E-maiil: formand@ohf.dk 
 
Redaktionsadresse: 
Ndr. Fasanvej 124 B st.tv. 
2000 Frederiksberg 

Adresseændring 
Meddeles til formanden  
pr. e-mail til formand@ohf.dk 

Runde fødselsdage 

Vi gratulerer 
15/4 65/61  Ole Rafn  75 år 
16/7  92/56  Finn Tønnesen 80 år 

NYT  MEDLEM 

Vi siger velkommen til 
Dagelev, årg. 83 Lars Madsen, Herlev 

Bestyrelsens forslag til fundatsæn-
dring 

Foreningens økonomi er alvorligt presset på 
grund af den fortsat lave obligationsrente; og 
kun takket været den opsparede frie likvide 
kapital har det været muligt at finansiere drif-
ten, uddelingen af legater og at gennemføre 
årets medlemsarrangementer. 
Med fremlæggelsen af årets budget er vi kom-
met til at skæringspunkt, hvor den frie likvide 
kapital er spist, og hvor det bliver nødvendigt 
at trække på den bundne kapital, hvis altså der 
fortsat skal uddeles legater og gennemføres 
arrangementer som hidtil. 
 

Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen 
fremlægge forslag til en ændring af Fundats 
for Stiftelsen, således at der på den ordinære 
generalforsamling kan træffes beslutning om 
at dække et driftsunderskud ved træk på den 
bundne kapital. 
De vedtægtsmæssige ændringer  blev  præsen-
teret i forrige nummer af Skorpen. 

 

Ægte  
Skorpe 

manchet-
knapper.      
 

Pris: 200 kr.  
Bestilles hos  formanden 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Bestyrelsens beretning for 2019 

 

16 nye medlemmer 

Endelig lykkedes det at få vendt den nedadgående kurve, hvad angår medlemstallet; og det så 
eftertrykkeligt, så foreningen i dag har 134 medlemmer eller 12 flere end for et år siden. 
Naturligvis måtte vi sige farvel til medlemmer, dog kun fire, hvoraf den ene var foreningens æld-
ste medlem 96/39 Keld de Voss, som i en alder af 94 år døde den 19. november.  
Æret være hans minde! Lad os minde ham med et minuts stilhed…. 
 

Men tilbage til den store positive medlemstilgang: 16 nye medlemmer. Det overraskende er for 
så vidt ikke de 7 skorper, som er blevet medlem, men de 9 ægtefæller og skorperelaterede perso-
ner, som har valgt at blive medlem. En forklaring for sidstnævntes interesse for foreningen vil vi 
tillade os at tilskrive de medlemsarrangementer, der har været gennemført i det forgangne år: 
besøget i Store Kongensgade 108 (hvor DKO have adresse i 150 år) og dobbeltarrangementet i 
Helsingør med besøget i den lokale Naverhule og Kløvedaludstillingen på Søfartsmuseet. 
Men også bestyrelsens beslutning om at gøre det mere attraktivt for at blive medlem, hvis man 
samtidig ønsker at deltage i foreningens gratis medlemsarrangementer. 
 

Foreningens økonomi 
Foreningens økonomi er alvorligt presset på grund af den fortsat lave obligationsrente; og kun 
takket været den opsparede frie likvide kapital har det været muligt at finansiere driften, uddelin-
gen af legater og at gennemføre årets medlemsarrangementer. 
Med fremlæggelsen af årets budget vi kommet til at skæringspunkt, hvor den frie likvide kapital 
er spist, og hvor det bliver nødvendigt at trække på den bundne kapital, hvis altså der fortsat skal 
uddeles legater og gennemføres arrangementer som hidtil. 
Bestyrelsen vil derfor på generalforsamlingen fremlægge forslag til en ændring af Fundats for 
Stiftelsen, således at der på den ordinære generalforsamling kan træffes beslutning om at dække 
et driftsunderskud ved træk på den bundne kapital. 
 

Årets legatuddeling 

Ansøgerfeltet var lidt mindre i år. Og det var heldigt, fordi den fortsatte meget lave obligations-
rente har betydet, at foreningens legatmidler er ganske beskedne, nemlig 10.000 kr. som blev 
uddelt til 4 ansøgere. Men heldigvis trådte Beildorff Fond igen i år til og uddelte 3 legater til et 
samlet beløb på 20.000 kr. Alle syv legater gik til uddannelsesmæssige formål, og modtagerne 
var alle børn hhv. børnebørn af Skorper. 
Bestyrelsen har budgetteret uændret 10.000 kr. til legater i 2020 i forventning om, at Beildorff 
Fond fortsat vil imødekomme de ansøgninger, som foreningen ikke selv er i stand til at honorere. 
 

Årets medlemsarrangementer 

a) Det første arrangement efter generalforsamlingen 2019 var besøget i Store Kongensgade 108. 
Et ejendomskompleks som oprindeligt var plejehus for militærets fattige, indtil DKO i 1776 blev 
forflyttet dertil, da militæret overtog DKO’s ejendom på Christianshavn. Ejendommen er i dag 
en andelsboligforening og fredet. De 18 deltagere fik en interessant rundvisning i dette unikke 
historiske bymiljø – en tidslomme – med bygninger der kan føres mere end 250 år tilbage i tiden. 
Efter rundvisningen samledes man i ejendommens fælleslokale, hvor Emil Schaarup fortalte om 
sit kandidatspeciale, som handler om de drenge, som var indskrevet på DKO i perioden 1874-78, 
hvor skolen endnu havde til huse i Store Kongensgade. 
Man kan læse nærmere om besøget og specialet i Skorpen nr. 3/19. Bagefter bød foreningen på 
en hyggelig frokost på Palæ Bar i Ny Adelgade. 
 

b) Den 29/6 fejrede foreningen DKO’s fødselsdag med en middag og visning af filmen ”Smil 
Mand!” fra 1972 i foreningens lokaler. Filmen handler om drengene på DKO i Hellebæk. Filmen 



 

 

er også interessant derved, at filmens fotograf er skorpen 38/59 Henrik Herbert, som hav-
de stillet en DVD til rådighed for visningen. 
Arrangementet fik ikke den forventede tilslutning – kun 18 deltagere – hvilket måske 
skyldes det feriefremskredne tidspunkt? 

 

c) Efterårets store satsning var dobbeltarrangementet i Helsingør lørdag den 2/11 med et 
besøg og frokost i den lokale Naverhule (forening for farende håndværkssvende) og efter-
følgende et besøg på Søfartsmuseet, hvor de 25 deltagere på egen hånd kunne gå rundt i 
udstillingen ”Frihedens værksted”, der fortæller om de forskellige arenaer, Troels Kløve-
dals liv har udfoldet sig på. 
 

d) Et forsøg med en åbent-hus aften i foreningens lokaler blev gennemført fire gange i 
perioden oktober til februar. Der blev ikke noget tilløbsstykke, men dog viste de to sidste 
aftener en stigende interesse; så bestyrelsen vil ikke helt afvise, at et åbent-hus koncept vil 
blive genoptaget til efteråret. 
 

e) Årets nytårskur – afløseren for den tidligere så traditionsrige julefrokost – blev afholdt 
lørdag den 11/1 i foreningens lokaler. Stemningen var i top. Der blev sunget, der blev 
quizzet og snakket. 
Kuren vil dog ikke mindst blive husket for det store islæt af kvindelige deltagere. 8 af de 
deltagende skorper havde inviteret deres ægtefælle med til kuren. 
 

f) Og senest blev foreningens egen fødselsdag den 18/3 – nummer 148 i rækken – fejret 
med en middag og efterfølgende filmforevisning af Troels Kløvedal-produktionen 
”Nordkaperen i Grækenland” søndag den 15/3. 
 

Alle de nævnte arrangementer var gratis for medlemmer. 
 

Kommende medlemsarrangementer 

Det første store arrangement kommer til at foregå på skolen i Hellebæk. Bestyrelsen for-
venter i samarbejde med Skorpeskolen (privatskolen) at arrangere en offentlig udstilling 
af de tegninger, som skorperne på DKO i 1963 forærede det nye forstanderpar (Jørgen og 
Grethe Ankerstrøm) ved parrets tiltrædelse på skolen, og tilsvarende tegninger af jævnald-
rende elever på privatskolen. 
Bagefter er det planen at invitere medlemmerne til middag på skolen. 
Datoen er endnu ikke fastlagt; men bestyrelsen håber, at arrangementet kan gennemføres 
en lørdag i maj eller i september. 
 

Årgangsjubilæer og klassesammenkomster 

Det har nu i nogle år været sådan, at man som medlem gratis kan låne foreningens lokaler 
til klassejubilæer og klassesammenkomster i den udstrækning, at de er ledige. Eneste be-
tingelse er, at man overholder husordenen, og at man afleverer lokalerne i samme stand, 
som man får dem overdraget. 
I det forgangne år er denne ordning blevet udvidet på den måde, at foreningen støtter run-
de årgangsjubilæer (hvert 5. år), der afholdes i foreningens lokaler, med 100 kr. pr. delta-
gende skorpe - medlem som ikke-medlem 

 

DR-Dokumentaren ”Et langsomt mord”. 
DKO er igennem tiden - før og efter skolens lukning – blevet anklaget for ikke at have 
beskyttet sine drenge mod fysiske og seksuelle overgreb. Hvem husker ikke Ekstra Bla-
dets skriverier i 2009 om overgreb på skolens drenge på baggrund af Peter Høeg’s bog 

 

 

”De måske egnede”? Og artikelserien om samme emne i Weekend avisen i 2011? 

Kim Jansson var dengang ene om at stå frem og tilkendegive, at han havde været udsat for 
seksuelt overgreb i sin tid på skolen (1968-72). 
Den 2/1 2020 skete det så igen, da DR-2 viste dokumentaren ”Et langsomt mord”. Doku-
mentarens ophavsmand er søn af en Skorpe (1975-78), som døde under mystiske omstæn-
digheder, da sønnen var 4 år gammel. I dokumentaren forsøger sønnen gennem interviews 
af flere samtidsvidne (skorper) at afdække årsagerne til, hvorfor hans far døde så ung.  
Som bestyrelsen skrev i et nyhedsbrev, efterlader dokumentaren ingen tvivl om, at hans far 
har været udsat for seksuelle overgreb af en socialpædagog. Og at det samtidig er beskæm-
mende at erfare, at det kunne foregå, selvom flere af skolens lærere havde informeret for-
stander og Københavns Kommune om deres mistanke til den pågældende socialpædagog. 
Som tidligere gav DR-dokumentaren naturligvis anledning til en debat i skorpenetværket 
på Facebook; en debat hvor de positive erindringer atter var de fleste. Men det betyder dog 
ikke, at der ikke var voksne på skolen, der dengang forgreb sig på nogle af skolens drenge. 
Og ét overgreb er ét for mange! Og den/de drenge burde vel i lige så høj grad som God-
havndrengene have krav på at få en undskyldning af tilsynsmyndigheden i Københavns 
Kommune? 

 

Foreningens lokaler 

Efter at spørgsmålet om at sælge foreningens lokaler på sidste års generalforsamling blev 
sparket til hjørne, har bestyrelsen bestræbt sig på at øge brugen af lokalerne. Og det er der 
tegn på vil ske. 
Største bruger er naturligvis foreningen selv, nemlig 13 arrangementer/møder. Grænsefor-
eningen er noteret for 3 møder, medlemmerne for 1 klassejubilæum og 3 private udlejnin-
ger til beboere i ejendommen. Altså samlet 20 gange. 
Et beskedent antal, som bestyrelsen dog forventer at blive større. 
 

Bestyrelsen, revisorer og legatudvalget 
Det nuværende bestyrelsesmedlem 61/77 Michael Brimer har af private årsager valgt ikke 
at modtage genvalg på generalforsamlingen; men har tilbudt at fortsætte som webmaster 
for foreningens hjemmeside. Den øvrige bestyrelse er naturligvis kede af MB’s beslutning, 
men er samtidig glade for, at han vil fortsætte som webmaster. MB var primus motor for 
hjemmesidens seneste system- og designmæssige modernisering; så ingen kan bedre end 
ham varetage vedligeholdelsen af hjemmesiden. 
Hvem der skal afløse MB, har bestyrelsen op til generalforsamlingen forsøgt at finde svaret 
på ved i medlemsbladet og på Facebook (Skorpenetværket) at opfordre interesserede til at 
stille op. Opfordringen har især været rettet til de yngre Skorper (årgangene 1980-90); men 
skulle en sådan ikke melde sig, har vor nuværende suppleant 50/68 Palle Bærentzen indvil-
get i at påtage sit opgaven. 
Bestyrelsen vil samtidig på foreningens vegne takke de 3 revisorer – 105/65 Peter Gehrke, 
17/68 Flemming Højstrup Hansen og 29/70 Ole Kock – for igen i år at have revideret for-
eningens regnskaber og for fortsat at ville påtage sig opgaven. 
Det samme gælder legatudvalgets menige medlemmer – 19/68 Carsten Hansen, 4/85 Peter 
Falver og 84/86 Thomas Vallentin Petersen. 
Tusind tak til alle for indsatsen og samarbejdet. 
 

103/57 Finn Johansen              55/66 Søren Derving           32/59 Aage Johansen 
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