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FREDAG DEN 23. MARTS 1962, KL. 19,30
afholdes Herlovianersamfundets ordinære

GENERALFORSAMLING
i Grand Cafes selskabslokaler, Kgs. Nytorv

Dagsorden:
1. Formanden aflægger beretning.
2. Kassereren aflægger regnskab.
3. Fastsættelse af medlemsbidragets størrelse for 

kalenderåret 1963, jfr. lovenes § 4, stk. 2.

4. Formandsvalg.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

og andre embedsmænd.
6. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen tvangfri fællesaften for deltagerne.

Ifølge lovenes § 9 skal forslag, som medlemmer ønsker behandlet på generalforsamlingen, tilstilles for
manden (adr. Ved Stranden 20, København K.) senest 14 dage - forslag til lovændringer dog senest 
4 uger - før generalforsamlingens afholdelse. -

ad dagsordenens pki. 5:
Medlemsbidraget udgør i kalenderåret 1962 7 kr. årlig for de otte yngste årgange og 17 kr. årlig for resten. 
ad dagsordenens pkt. 4:
Bestyrelsen indstiller Flemming Tolstrup (’24) til valg som formand.
ad dagsordenens pkt. 5:
Følgende bestyrelsesmedlemmer afgår efter tur: Knud Gottlieb (’20), Jørgen Datngaard (’34) og Flemming 
Tolstrup (’24).

Støtteaktionen til Herlufsholm
Herlovianersamfundets medlemmer har forhåbentlig 

alle modtaget den henvendelse herom, der på en »selv
bestaltet komité’s« vegne er udsendt af højesteretspræ
sident Otto Kaarsberg (12) og undertegnede.

Det er mit indtryk fra talrige breve og andre hen
vendelser, at denne opfordring til at støtte vor gamle 
skole er blevet modtaget af gamle Herlovianere med 
meget stor interesse og velvilje ud fra et ønske om 
at yde skolen en virkeligt følelig økonomisk støtte.

Det er en selvfølge, at den nævnte henvendelse fra 
den »selvbestaltede komité« kun er første led i en 
energisk indsats for at gøre støtteaktionen til en succes 
og derfor vil blive fulgt op af en propaganda-kampagne 
gennem »Herlovianeren« og på anden måde. Der er 
da også mange gamle Herlovianere, der i deres hen
vendelser har stillet en række forskellige forslag om, 
hvorledes det bør gøres.

Vi mener imidlertid, at linierne herfor bør fastlægges
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HERLOVIANERSAMFUNDETS ÅRSREGNSKAB 1961
INDTÆGT

Kontingent årligt...................................................
Kontingent livsvarigt............................................
Renter......................................................................
Renter af jubilæumsfondens obligationer.........

Kr.
11.448,60

300,00
2.814,23

60,00

UDGIFT 
Herlovianeren: ................. udgift kr. 6.149,96

annonceindtægt............... » 295,00
Repræsentationsudgifter........................................
Fester og sammenkomster....................................
Kontorudgifter m.v................................................
Arkivet: ..................................udgift kr. 151,25

— : .................................. indtægt » 62,00
Afskrevet kontingent 1959, 1960 og 1961.........
Afskrivning på inventar......................................
Årets overskud.......................................................

Kr.

5.854,96
345,90 

3.303,56 
1.799,76

89,25
1.001,00

62,00
2.166,40

14.622,83 14.622,83

STATUS PR. 31. DECEMBER 1961

AKTIVER 
Obligationer og aktier (nominelt)....................... 
Bankbeholdning, Brdr. Trier............................  
Girokonto 79490 ...................................................  
Arkivet, kassebeholdning......................................  
Bikuben, konto 42516 (gave)..............................  
Inventar..................................................................

Debitorer: 
Udlagt for »støtteaktionen«................................  
Kontingentrestancer 1960 og 1961 ..................... 
Urørlig kapital:

Obligationer (nominelt)........... kr. 7.000,00
Bikuben konto 4060 ............... » 1.472,57

Kr.
55.600,00
10.049,91
2.739,35 

100,00 
500,00 
434,00

609,63
1.235,00

8.472,57

1.770,65

60,00

PASSIVER 
Kapital pr. 1. januar 1961....................................  
Arets overskud .....................................................

Kr.
79.404,71

2.166,40

Jubilæumsfond : 
Obligationer kr. 2.000 - 6% indkøbt til...........

(Provinsbankernes reallånefond) 
Bikuben konto 406611 ..........................................

81.571,11 81.571,11

København, den 30. januar 1962. JØRGEN DAMGAARD (kasserer). 
Udgifterne er afholdt med bestyrelsens samtykke.

København, den 6. februar 1962. ERIK DREYER.

LEGATREGNSKABER
Overlærer Albert Leth’s 

stiftelse
Overlærer Albert Leth’s 

legat
Oluf Hall’s 

legat
R. C. I. Schade’s 

legat

Formue 1. januar 1961 ... 
Renteindtægter.................  
Kursavance (udtræk m.v.) 
Tilskud til legatet...........  
Tilgang værdipapirer .... 
Andre indtægter.............

IALT:

Legatportioner m.v............ 
Administration, porto m.v. 
Køb af værdipapirer .... 
Udgifter vedr. fast ejend. 
Andre udgifter.................

IALT:
Formue 31. december 1961

122.485,41
1.897,17 

377,01

12.646,62
485,27

5.915,80
215,21

8.249,76
317,35

kr. 124.759,59

787,35
94,10

2.271,86
1,00

kr. 13.131,89
200,00

11,20

kr. 6.131,01
200,00

5,00

kr. 8.567,11

200,00
7,80

kr. 3.154,31 kr. 211,20 kr. 205,00 kr. 207,80

kr. 121.605,28 kr. 12.920,69 kr. 5.926,01 kr. 8.359,31
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Apoteker Johan 
Sanders studielegat

GL Herlovianeres 
tilbagebetalingslegat

Legatet for afdøde 
herlovianeres 

trængende efterladte
Bryggeriejer

Vilhelm Vallø’s legat

Formue 1. januar 1961 ... 
Renteindtægter.................  
Kursavance (udtræk m.v.) 
Tilskud til legatet...........  
Tilgang værdipapirer .... 
Andre indtægter.............

IALT:

Legatportioner.................
Administration porto m.v. 
Køb af værdipapirer .... 
Andre udgifter.................

IALT:
Formue 31. december 1961

53.707,64
2 135,66

16.161,70
775,79

200,00
3.000,00

32.741,21
1.289,62

10.941,06
526,49

kr. 55.843,30
2.000,00

53,00

kr. 20.137,49

13,70
2.472,86

kr. 34.030,83
1.000,00

33,20

kr. 11.467,55
400,00

10,00

kr. 2.053,00 kr. 2.486,56 kr. 1.033,20 kr. 410,00

kr. 53.790,30 kr. 17.650,93 kr. 32.997,63 kr. 11.057,55

•) Nedgangen i legatets formue er kun tilsyneladende, idet der i årets løb er solgt lavt forrentede obligationer og indkøbt højt forrentede 
obligationer, men regnskabet har altid kun angivet de nominelle værdier og ikke kursværdien af obligationerne.

Læge Kristian Johnsens 
legat

Knud Høgsberg 
Petersens mindelegat

Kammerherre Sophus 
Hennings boglegat

Den gamle overlærers 
legat

Formue 1. januar 1961 ... 11.465,19 6.582,99 2.985,63 58.331,86
Renteindtægter................. 551,03 266,37 111,17 1.728,71
Kursavance (udtræk m.v.)
Tilskud til legatet...........
Tilgang værdipapirer .... 47.000,00
Salg af værdip. og udtræk 39.106,71
Andre indtægter .............

IALT: kr. 12.016,22 kr. 6.849,36 kr. 3.096,80 kr. 146.167.28
Legatportioner................. 500,00 200,00 100,00 1.550,00
Administration porto m.v. 10,00 6,00 5,00 136,00
Køb af værdipapirer....... 39.092,98
Afgang af værdipapirer .. 54.900,00
Andre udgifter.................

IALT: kr. 510,00 kr. 206,00 kr. 105,00 kr. 95.678,98
Formue 31. december 1961 kr. 11.506,22 kr. 6.643,36 kr. 2.991,80 kr. 50.488,30*)

København den 4. januar 1962. JØRGEN DAMGAARD. Den 17. januar 1962.
VIGGO LOFT.

Husk Herlovianer frokosten
den første tirsdag i hver måned, 
klokken 12,
i Grand Café, Kongens Nytorv.
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af den bestyrelse for støttefonden, som skal vælges, 
og som vi vil søge valgt hurtigst muligt.

Der er dog vist anledning til allerede nu at gøre 
enkelte bemærkninger om støtteaktionen:

Den foreløbige henvendelse er indtil nu - begyndelsen 
af februar 1962 - resulteret i, at der er indkommet 
ca. 20.000 kr. fra 44 bidragydere, hvoraf en dipel- 
fader har tegnet sig for 5000 kr. Flere af bidragyderne 
har imidtertid givet tilsagn om yderligere bidrag i 
fremtiden.

Flere af henvendelserne ønsker oplysning om mu
lighederne for at kunne opnå fritagelse for skat af 
ydede bidrag. Der er herom allerede gjort nogle be
mærkninger i den udsendte henvendelse. Herudover 
har jeg imidlertid forhandlet med departementschef 
Gøtrik i skattedepartementet om muligheden for at få 
støttefonden optaget på den årlige fortegnelse over 
institutioner, foreninger m. fl., til hvilke bidrag på fra 
100 kr. til 1100 kr. kan ydes med den konsekvens, 
at bidraget af den pågældende kan fradrages ved selv
angivelsen af indkomsten. Resultatet af forhandlingerne 
har været, at der skulle være en rimelig chance for 
at få støttefonden optaget på denne fortegnelse. Det 
forudsættes imidlertid, at andragende herom indgives 
til skattedepartementet fra den endelige fondsbestyrelse, 
bilagt fundatsen for fonden - altså en yderligere be
grundelse for snarest at få valgt fondsbestyrelsen - 
og ordningen vil ikke kunne træde i kraft før den 
1. oktober 1962.

I flere af henvendelserne er der også spurgt om, 
hvilket samlet beløb vi sigter imod at få indsamlet, 
og hvor stort et beløb vi derfor ville finde det rime
ligt, at den enkelte yder.

Til det første har jeg måttet svare, at vi ikke har 
ment at kunne anslå noget bestemt samlet beløb - 
blot at vi ønsker det så stort som muligt. Det andet 
spørgsmål er det ifølge sagens natur umuligt at svare 
på, da de økonomiske muligheder for at yde bidrag

jo varierer meget stærkt. Man kan måske dog sige 
følgende :

Gamle Herlovianere, der har haft hele eller halve 
fripladser på skolen eller modtaget legater fra denne, 
kunne tage sig for at beregne, hvor meget dette har 
betydet i penge og lade resultatet heraf være udgangs
punktet for vurderingen af deres bidrag - helst med 
hensyntagen til den danske krones værdinedgang.

Også små bidrag fra den enkelte modtages med 
taknemlighed. Derfor må de yngre, hvis økonomi ikke 
gør det muligt for dem at yde større bidrag, ikke af 
den grund afholde sig helt fra at støtte indsamlingen. 
Det samme gælder de ældre, der er gået på pension 
og som følge heraf ikke har de samme muligheder 
for at yde bidrag som dem, der endnu er i funktion.

løvrigt er der jo for de yngres vedkommende den 
mulighed, at klassekammeraterne kunne slatte sig sam
men, hvorved de enkelte beskedne bidrag tilsammen 
bliver et betragteligt beløb.

Det har været tanken, at den støttefond, der dan
nes, skulle centralisere al økonomisk støtte fra privat 
side til Herlufsholm og diplene dér. Dette udelukker 
jo ikke, at der hos en gammel Herlovianer eller en 
kreds af sådanne kan opstå tanker om at give en 
økonomisk hjælp uden om fonden til et bestemt for
mål. Jeg tror imidlertid, at det vil være det heldigste, 
at man også i et sådant tilfælde lader den økonomiske 
hjælp indgå til fonden - måske ledsaget af en skrivelse, 
hvori man meddeler dennes styrelse, at man vel har 
haft i tankerne at ville støtte et bestemt formål, men 
ikke opstiller dette som et vilkår for hjælpen, idet 
fondens styrelse næppe ville kunne akceptere et så
dant vilkår som bindende for den.

Dette er kun nogle foreløbige betragtninger, som 
jeg vil slutte med en opfordring til alle gamle Her
lovianere om at yde indsamlingen støtte, således at 
det kan ses, at vi fylker os om vor gamle skole.

Erik Dreyer (’10).

Bygningsartikler . Gips . Terrazzo . Stenmel . Væg- og Gulvfliser
Tegn Deres forsikringer hos:

Chr. Rasch
C. C. Burmeister (’43) 
Malmøgade 5, Kbh. 0.
Telf. : *C. 404

Vi tegner alle arter forsikringer — og vi er specialister i 
brand-, automobil-, heste- og kreatur- samt fjernsynsforsikring

f K. GOTTLIEB
•BYGNINGSARTIKLER

Vs Knud Gottlieb ('20)
Etableret 1902

Schaumburg-Miiller £ Co. Vs
BRÆNDSEL OG BRÆNDSELSOLIER 
AF ENHVER ART LEVERES OVERALT

TLF. BELLEVUE * 780
TAARBÆK STRANDVEJ 113 ERNST SCHAUMBURS-MÜLLER
KLAMPENBORG (’29)

Rådhuspladsen 4, København V.
Telefoner: ’Minerva 7383 - Byen 2540

4L (IV’23)

KNUD LINDBERG
Statsaut. Elektro-Installatør
FABRIK FOR KVIKSØLVAFBRYDERE OG NEONANLÆG 
GLASBLÆSERI __

LYS 
KRAFT 
VARME

TELEFON GODTH. *4617 - MARIENDALSVEJ 24 - KØBENHAVN F.
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