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letløb

6. Aargang Maj 1911 Nummer 4

Extraordinær 
Generalforsamling 

afholdes
Fredag d. 26. Maj 1911 Kl. t)

i
Knud Pagbs Selskabslokaler

(Nørrevoldgade 23 o. (1.)
Dagsorden:

1. Valg af Bestyrelse og Revisorer.
II. Eventuelt.

Den ordinære Generalforsamling afholdtes Fredng den 2S. April i 1‘aghs Selskabslokaler: der var modi 53 Medlemmer. i'Mrmimden bød Velkommen og foreslog al vælge lir. overretssagfører Aage Thomson fil Dirigent; denne valgtes med Akklamation. Forste Punkt paa Dagsordenen var Formandens Aarsberelning; Mcdlcmsnnlallct ved Aurels Begyndelse var 195, ved Aarcts Slutning 201; i Sommersæsonen var afholdt 2 .l.'dtlngler: en Grundlovslur lil Hødcbro og Skodsborg, og en Afteiifesf i Chariot tenhmds Palmehave". Ved elskværdig Imødekommenhed fra en Privatmand havde Beslyrel- sm, som en Slags Erslalning for de ved de sidste Lovamdringor sløjfede Sommerture, desuden kininet stille en stor Ilave paa Strandvejen til Medlemmernes Disposition hver Fredag Aften hele Sommeren igennem. 1 Vintersæsonen vur afholdt G Sammenkomster for Medlemmer med Damer: en Koncert- og (iplæs.ningsaften (Vietor Petersens 

Orkosler, Pusler Blume og Forfa 11 erei i Viels Jeppesen), 2 Forodragsaftenor (Toldinspektør Berendsen og (»borst Boeck), on Oplæsnings- aflen (Magister Viggo Peterson), on Nylaars? fesi (mod Opførelse af on stor Nytaarsrevy) samt en Oplæsnings- og Sangaflen (Instruktor I lalbershidt og Frk. A'ivi Petersen): i Mails Manned var afholdt eu stor Fest i Willmacks Lokaler med Komedie og Bal: endvidere var afholdt 5 Medlemsmøder: 2 Foredrag (Pustor Botho og Konstruktør de Fonlena.y), on Musikafton og 2 Spillemøder. Af Beretningen fremgik, al Bestyrelsen i det forløbne Aar havde søgt at skaffe Medlemmerne en saa indholdsrig og afvekslende Sæson som muligt: Paaskønnelsen af Bestyrelsens Arbejde havde imidlertid været meget ringe, idet der vod største Delen af Møderne kun vur mødt moget faa Medlemmer; desuden havde Bestyrelsen i Krogene mær- kol en Del Misfornøjelse mod Foreningens Ledelse, og da den tillige følte sig timt og mærkede Inloressen svækket vod den stadige Mangel paa Opmuntring lil Arbejdet, ønskede don al blive fritaget for sit. Hverv. Efter Formandens Beretning fandt en meget lang Diskussion Stod (heri del log bl. a. Man- drop Poulsen, Hans Chr. Bils, Fred. Pedersen, Osvald Farsen); Hovedindholdet af de forskellige Taler vnr, a.t Bestyrelsen gönnen 1- gaaende saa for mørkt paa Situationen; der var gennemsnitlig mødt lige saa mange Medlemmer til Møderne som i do foregaa- ondc Aar; Bestyrelsens Arbejde paa at, samle do I ngo og dens vellykkede Bestræbelser for al forøge Medlemsantallet var al Ære værd og Bestyrelsen fortjente stor Tak derfor. El Fejlgreb var, efter Fred. Pedersens Mening, at afholde de store Foredragsaftener mød de store, bekendte Mænd som Foredragsholdere; Bestyrelsen burde simplificere Møderne, l'nderholduingens Art burde være Lottere og thiderholdmagerne kortere; det 
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vilde bedro formaa. at samle de unge i et virkeligt kammeratligt og fornøjeligt Sani- vær. Osvald Larsen mente, ut vi trivialiserede vore Møder ved at holde altfor mange; fmrre Moder og nogle flere store Fester; mente at vi burde se at komme, bort fra alle de forældede Traditioner.Punklerne 2 og 3, Regnskabet og Beretningen om Grundfondet gav ikke Anledning fil særlig Omtale: Fred. Pedersen foreslog, at der blev forsøgt at faa. Ekslrakonfingentet fil Grundfondet forøget vod en kraftig Agita- fibn; Formanden bemærkede hertil, af han .netop havde l.ænkl paa noget i samme Retning.ide Punkt var A'alg af Bestyrelse og Bevis'« irer: Dirigenten oplysle, al der ikke var indleveret nogen ny Beslyrelseslisfe; flere Talere havde derefter Ordet og mente, at del var don afgaaende Bestyrelses moralske Pligt — naar den absolut ikke vilde modtage Genvalg — at sørge for en Liste over sine Efterfølgere; Formanden svarede herli!, al det var forsøgt, men at Forsøgene var mislykkedes; efter en yderligere, til Tider meget livlig Diskussion vedtoges følgende Resolu- lion eenstemmigt:
Der nedsættes et Udvalg hestaaende af 5 

af Foreningens Medlemmer, hvoraf det ene 
er Foreningens fungerende Formand, der er 
Leder af Udvalget; dette Udvalg skal paa en 
ekstraordinær Generalforsamling, dei' af
holdes inden 1. Juni d. A., fremlægge For
slag til en ny Bestyrelsesliste; den nuvæ
rende Bestyrelse fungerer indtil 1. Juni.Til Medlemmer af dette Udvalg valgtes dllrr. L. Mandrup Poulsen, Hans Chr. Riis, Ejner hersen og Hans Rosenkjær. A’alg af Revisorer udsattes til den ekstraordinære (1 enera 1 forsa mling.Dagsordenens Punkt 5: A’alg af et Medlem fil Grundfondets Bestyrelse resulterede i at Hr. Charles Præstrud genvalgtes med Ak- k lama I ion.Punkt li. Eventuelt, gav heller ikke Lejlighed til nogen Diskussion, da man enedes om at udsætte al yderligere Drøftelse af Foreningens Forhold fil den nye Bestyrelse var valgt. S.

Punchesold.Efler Foreningens gode gamle Skik sluttede Generalforsamlingen med et livligt Sammen- skudspunchesold. Det viste sig at være et 

probat Middel III at løse de bundne Tanker, og man saa med hvor dyb Interesse Medlemmerne oinfa 11 er Foreningen, selv om Meningerne om dens Virkømuade viste sig al være — med øl meget mildt Udtryk —noget delte. Riis indledede Diskussionen med en Tale for Skolen, hvorunder han omtalte deus Stifter. Fr. Barlod. Groben af Begejstring forsøgle Solderisterne al afsynge den gode, gamle. „Ære virre ham den gamle“ o. s. v.. mon efter de to første Linier slap Taksien ilosværre op. Herman Clausen talte derefter om Kammeratskabet, han kunde i Modsætning lil Osvald Larsen ikke finde det kedelige i al modes mod sine gamle A’emær ug udbragte mider Jubel on Skaal for, at Sammenholdet allid vildo trives i Foreningen; Afsyngelse af ..Del er en overmande pæn Familie". Paa dolto Tidspnnkl mindedes Forsamlingen vor gamle Kammerat, Charles Præslrud. dor nelop don Alton holdt Bryllup, og under voldsomt Bifald oplyste Formanden. al Foreningen havdo afsendt, el Lykønskningstelegram. ..Gid al han længo. længe leve maa....... “ Men ak! Hermed var Idyllen endl. Oppositionen tog fat. Osvald Larsen holdt en flammende Tale, hvis Mening, saavidl deri kunde opfattes, var nogel om nye Baner og forbenede Traditioner og nyt Blod og nyt o. s. v.. desværre fik. man ikke nøjere al vide, hvad del nye skulde besfaa i. og efter al Aage Thomsen havde Ialt for den gamle Bestyrelse, takket den for dens Arbejde i de forløbne Aar og motiveret et Tæve for don, kom Frants Christensen med nogle endnu moro oprørske og — om muligt — endnu mere uklare, men med en mageløs Autoritef fremsatte, Fraser om manglende Idéer. Sjælløshed og lignende og sluttede under Forsamlingens udelte — Forbavselse med on Udtalelse om at Skolen aldrig havde været og aldrig kunde blive noget Samlingsmærke for Foreningen?!!! En Forening dannet af dens gamle Elever! Trods denne „grausame Salbe“ dristede dog Riis sig til at imødegaa den unge Mand, e,n altfor stor Ære for denne, og i en kraftig, varmfølt og med Begejstring modtaget Tale reducerede han de uheldige Opponenter til del sørgeligste Intet. Maa vi bede om klare Standpunkter og bestemt formuleret Kritik, ingen Skumlerier i Krogene og ingen fejg Kryben i Skjul under Anonymitetens skærmende Kaabe, var Hovedindholdet af hans Tale. Under Forsamlingens levende Tilslutning bad han sig fritaget for lom Ordskvalder og paavistc, at den bærende Idé i For-
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Regnskabsoversigt.Fra 1. April 1910 til 31. Marts 1911.Kassebeholdning d. 1. April 1910 Kr. 77,05Kontingent................................................ „ 707,55Ekstrakontingent tilGrundfondet.............. Kr. 27,75Fødselsdagskontingent „ 4,—Gave.................................... „ - ,41Overskud ved Marts- festen ........................ „ 10,09 „ 42,25Annonceindtægt............................ „ 19,—Overskud ved Salg af Sodavand i Sommerhaven................... „ —,84 

Tilbagebetalt Laan . . Kr. 100,— Rente af samme............ r 5,— Kr. 105,—Tilskud til Møder............................... „ 321,12Leje af Lokale...................................... „ 45,—Bladet......................................................... „ 117,—„ Porto........................................... „ 19,22Porto........................................................... „ 29,37Tryksager og Papir etc................... „ 22,70Telegrammer........................................... „ 2,10Incassationsgebyrer............................. „ 71,45Julegaven til Skolen.......................... ,, 17,59
Overført til Grundfondet:Ekstrakontingent til Grundfondet..........Kr. 27,75Fødselsdagskontingent „ 4,—

Kr. 846,69
Overskud ved Marts-festen............................ 10,09 „ 42,255% af Aarskontingentet til Grundfondet....................................................... „ 35,38Kassebeholdning d. 31. Marts 1911 „ 18,51Kr. 846,69Kjøbenhavn, d. 31. Marts 1911. 

Aleth Thomsen.Ovenstaaende Regnskab er revideret og befundet rigtigt.
Fr. Pedersen. Emil Poulsen.

Gru nd fondet.Fra 1. April 1910 til 31. Marts 1911.
Kassebeholdning d. ‘/i 1910............ Kr. 1304,59Ekstrakontingent..................................... „ 27,755% af Aarskontingentet i..............  ,, 35,38Fødselsdagskontingent.......................... „ 4,—Gave ................................................................ „ . —,41Overskud ved Festen 5. Marts 1911 „ 10,09Rente af Obligation.............................. „ 40,—Rente fra Sparekassen.......................... ,, 12,69Ku 1434791

Legatportion uddelt d. 28. Januar 1911 .................................................... Kr. 50,—
Kassebeholdning d. ”V-i 1911 .... v 1384,91-Kr7“1434,91Grundfondets Midler er anbragte, paa følgende Maade: Kr. 1000,— 4% Øst. Kreditf. Obl. Nr. 6880 Kr. 935,21 paa Sparekassebog......................................................... „ 449,70Kr~ 1384,91Kjøbenhavn, d. 31. Marts 1911. 
Aleth Thomsen.Ovenstaaende Regnskab er revideret og befundet rigtigt.

Fr. Pedersen. Emil Poulsen.

eningen allid havde været og aldrig knude blive andet end en Samling om den Opgave at styrke Kammeratskabet og støtte vor gode gamle Skole, som vi skyldte den for eu Undervisning, der for os havde haft e.u Betydning langt ind i Fremtiden. Med et ■under bragende Bifald udbragt Leve for For
eningen sluttede saa Aftenen, og en af eu Opponent holdt, stærkt personlig Tale.i drubnede heldigvis i Opbruddets Larm.Tage L a r s en.
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Sidste Vintersammenkomst.—o—Onsdag den 19. April drog Vintersæsonen lil sine Fædre — ca. 50 Mennesker var til Siede ved Afrejsen.lir. Instruktør Halberstadt læste op — bande sørgeligt og lysteligt — og improviserede lange og flot klingende Vers over selv de mest vanvittige Emner; all til Tilhørernes højlydte Glæde og Tilfredshed. Frk. Vivi Petersen trallede og sang alskens rørende Viser og Sange, den ene efter den anden, i el næsten utælleligt Antal; Formanden takkede smukt de Assisterende, men det generede ikke Frk. Vivi Petersen — hun havde Lyst til at synge mere; og hun sang under Forsamlingens stadigt stærkere og stærkere I li fald.Etler Underholdningen gik man nedenunder i en ligesaa stor Sal — det var forresten ganske ovenud, som Bestyrelsen den Aften flottede sig med Lokaler — for at nyde del traditionelle Smørrebrød med dertil lierende, og da Jægernets usle Krav var I il fredssi il- lede. log man fat paa Dansen. Eja, hvor lyslig en Dans! Det kan nok være, at den danselystne Ungdom sled i dot — og Besty

relsen visle resolut sin Paasknmiolsc af den store Flid ved flot at forlænge Vintersæsonen med en Time.„Naar Enden er god. er altid godt", siger del. gamle Sprik wort, og det maa man tro paa; sidste Vinlersammenkomsl var et i alle Maader vellykket Punktum paa. Sæsonen 1910—II — altsan var Sæsonen god; den har gjorl sin Pligt, Sæsonen kan gaa — og den gik. Deltage ri
FORSKELLIGT.—o—

Bryllup fejredes den 28. April af Ur. Charles Piæslrud og Frk. Mathilde Johansen. Foreningen sendie sin Lykønskning
To af Foreningens yngre Medlemmer, Ove Dansen og George Ahrnell, har i April Moaned begge taget en meget lin Eksamen som Posl medhjælpere.
Til Generalforsamlingen var sendi el langt P.rev med Hilsen fra Lærer Dahlbom i Svendborg; del oplæstes under Punkt 1 af N.æstformanden.

De forenede Bryggeriers
Export Dobbelt Dl.

Gul Etiket Rodt Segl

Maltstærkt Skattefrit

Beskæftigelse soges
ved Inkassation, Bud virksomhed, Op
synstjeneste eller hvadsomhelst fra 1. 
Maj; er fhv. Underofficer, har haft 
Forvalterstilling; i ca. 12 Aar været 
ansat ved „De københavnske Sporveje“, 
li ar nu noget Reserve tjeneste ved Kom
munen.

Udmærkede Anbefalinger fra tidligere 
Pladser. Fineste Referencer.

Skolebetjent ved D. F. V. S. S.
.lul. Jensen,

Aabenraa 29, 3. Sal.

C. G. Paubetis Sftflg.,
JLxeJ Johansen,

Juveler& Guldsmed
Største Udvalg i 

alt Guld- og Sølvarbejde.
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