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65. ÅRGANG NUMMER 58 AUGUST 1987

Generalforsamlingen - 
en underkendt aktivitet
Af Gregers Møller

Generalforsamlingen er voldsomt 
underkendt som aktivitet. I virkelighe
den er det en af de hyggeligste og 
mest afslappede medlemssammen
komster i Herlovianersamfundet. Og 
så er den rørende billig, - ja, er tilmed 
gratis!

At det forholder sig sådan fremgik 
imidlertid ikke af fremmødet til årets 
generalforsamling onsdag den 25. 
marts. En lille snes deltagere - inklusiv 
bestyrelsen - var alt, hvad der kunne 
mønstres.

Stedet var SDS’ mødelokaler i 
Niels Hemmingsensgade, samme 
ejendom som også samfundets kasse
rer, advokat Jan Trier har til huse i. 
Her var der mulighed for først at 
samles om et bord til den egentlige 
generalforsamling, for bagefter at 
flytte over til to mindre borde med 
smørrebrød, øl og snaps.

Kaj Dorph-Petersen bød som for
mand forsamlingen velkommen i loka
lerne og forklarede, at det i forbin

delse med ansøgningen om at benytte 
lokalerne havde vist sig, at det var en 
gammelherlovianer, Bent Svendsen, 
der havde behandlet ansøgningen. 
Han havde vist stor velvilje og funge
rede som aftenens vært efter general
forsamlingen, hvor han fortalte lidt 
om sine egne år på skolen, hvor han 
bl. a. var samtidig med Kaj Dorp- 
Petersen, - et forhold han dokumente
rede med billeder fra et album, hvor 
formanden sad og hvilede sig på bade
broen ved Susåen iført et blufærdigt 
håndklæde.

Til generalforsamlingens dirigent 
valgtes igen i år med akklamation 
højesteretsdommer Niels Pontoppi
dan, der på sædvanlig uhøjtidelig vis 
ledte forsamlingen gennem de enkelte 
punkter på dagordenen.

I sin beretning beskæftigede Kaj 
Dorph-Petersen sig til dels med de 
arangementer, der havde været af
holdt i beretningsåret. Dels med de 
planer, der var for den kommende 
sæson.

Arrangementerne i det forløbne år 
var først og fremmest Trolle-/Rusfes-
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ten på Herlufsholm, der havde været 
en stor oplevelse for de 115 deltagere. 
Men også rundvisningen på Chri
stiansborg den 11. februar ved folke
tingsmedlem Bernt Johan Collet 
havde været en oplevelse. Og interes
sant for bestyrelsen var det i hvert 
fald at konstatere, at det var andre 
medlemmer af samfundet, der var in
teresseret i det sidstnævnte arrange
ment, end der oftest dukkede op til 
festerne i Herlovianersamfundet.

Planerne for igangværende sæson 
gik primært på at forsøge igen at finde 
en særlig ramme for Trolle-/Rusfesten 
i stil med de steder, festen de seneste 
år har været holdt. Desuden pusles der 
med planer om en sommerudflugt el
ler skovtur med madkurv, snobrød, 
eet. for nok fortrinsvis yngre medlem
mer med ledsagere, børn, hunde, 
varmt tøj og lidt gammel spejderånd.

En gentagelse af rundvisningsarran
gementet arbejdes der også på, idet 
der jo findes flere andre steder, hvor 
vi måtte kunne finde en velvillig gam
melherlovianer til at give den inside- 
orientering, der altid er mere spæn-
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dende end den mere officielle præsen
tation.

I forbindelse med drøftelsen af 
disse arrangementer beklagede blandt 
andre samfundets revisor gennem 
mange år, Jørn Thomsen, at Fik-Fak 
arrangementet tilsyneladende var ble- 
vetr nedlagt. Selvom vi ikke ofte 
havde vundet, havde det været hygge
lige begivenheder, disse Kristi Him
melfartsdage, og han mente, at vi 
måtte opfordre en af vore store talen
ter, Tom Stedding Jessen (74) til at 
prøve at løfte arven efter Poul Am- 
mentorp.

Også en anden, mindre synlig akti
vitet blev drøftet, nemlig arbejdet 
med at finde de frafaldne medlemmer 
af samfundet til årgangsrepræsentan
terne, så disse kunne kontakte dem og 
spørge, om de var gledet ud af sam
fundet ved et uheld eller på grund af 
direkte utilfredshed med konkrete for
hold, som måske siden er ændret. Kaj 
Vang-Lauridsen, der som bestyrelses
medlem har dette meget vigtige om
råde under sig, var indstillet på at

Ikke flere opkrævninger
Eengangskontingent er billigere og nemmere

Undgå de årlige opkrævninger, slip for 
fremtidige kontingentforhøjelser og 
gør arbejdet nemmere for kassereren: 
bliv livsvarigt medlem af Herlovianer- 
samfundet og betal kontingent een 
gang for alle. Det vil også styrke Sam
fundets økonomi, idet ydelserne går 
ind i den bundne kapital, hvor de 
giver renter, der er betydeligt større 
end kontingentet.

Eengangskontingentet blev indført i 
1979 sammen med nogle temmelige 

Eks.: Hvis man er 43 år, er eengangskontingentet 2.665 kr.

År: 20 30 40 50 60 70 80
År: 0 3.965 3.400 2.835 2.265 1.700 1.135 565
År:l 3.910 3.345 2.775 2.210 1.645 1.075 510
År: 2 3.855 3.285 2.720 2.155 1.585 1.020 455
År: 3 3.795 3.230 2.665 2.095 1.530 965 295
År: 4 3.740 3.175 2.605 2.040 1.475 905 340
År: 5 3.685 3.115 2.550 1.985 1.415 850 285
År: 6 3.625 3.060 2.495 1.925 1.360 795 225
År: 7 3.570 3.005 2.435 1.870 1.305 735 170
År: 8 3.515 2.945 2.380 1.815 1.245 680 115
År: 9 3.455 2.890 2.325 1.755 1.190 625 55

hjælpe i den udstrækning, det var mu
ligt, men understregede på den anden 
side, at det var et arbejde, der primært 
måtte foretages af de enkelte årgangs
repræsentanter selv.

Resten af generalforsamlingen dre
jede sig dels om at gennemgå det 
pæne årsregnskab, som Jan Trier fore
lagde, og som var optrykt i sidste 
nummer af Herlovianeren, - dels om 
de aktuelle valg til bestyrelsen og di
verse andre poster. Det konkrete i det 
sidste forhold er, at på nær juniormed
lemmet af bestyrelsen - hvor Poul 
Østergaard (86) blev valgt i stedet for 
Christian Levin (84) - så er samtlige 
poster i dag besat med nøjagtig de 
samme personer som forud for gene
ralforsamlingen.

Men det vil de ikke være efter næ
ste generalforsamling! Kaj Dorph- 
Petersen gjorde det klart for de frem
mødte, at han ikke ønsker at genop
stille til formandsposten ved næste ge
neralforsamling, hvor hans to-årige 
valgperiode udløber. To gange er han 
blevet smidt ud af bestyrelsen, en 

sindrige regler for, hvordan kontingen
tet regnes ud. Det er naturligvis alde
ren, der er afgørende: Man tager en 
tredjedel af sin alder, og trækker den 
fra tallet 30. Det tal, man så får, 
ganger man med det til enhver tid 
gældende årskontingent, p.t. 170 kro
ner.

Eller man kan forsøge at aflæse 
følgende skema, som altså kun gælder 
til næste kontingentforhøjelse. 

gang er han gået selv, og nu vil han 
gøre det igen, fremgik det.

Der er ingen grund til at tro, at Kaj 
Dorph-Petersen vil ændre denne be
slutning, og i bestyrelsen arbejdes'der 
derfor i øjeblikket på at finde en egnet 
kandidat til dette hverv. Skulle der 
blandt medlemmerne være forslag til 
mulige emner, modtager bestyrelsens 
medlemmer dem meget gerne. Men 
ellers er lovene jo udformet sådan, at 
en simpel majoritet på generalforsam
lingen kan foreslå og vedtage alle for
hold, herunder personvalg, med den 
eneste sikkerhed for samfundet, at 
man kan omgøre vedtagelsen på en 
ekstraordinær generalforsamling bag
efter.

Den gamle 
overlærers legat

Regnskab for året 1986

Indtægt:
Obligationsrenter fra Bikuben.............................................................. 3.338.50
Sparekasscrcnter.................................................................................... 8.36
Renter af konto nr. 329765 med Handelsbankens 
Gyldenløvesgade afdeling...................................................................... 40.72
INDTÆGT ialt.................................................................................... 3.387.58

Udgift:
Udbetalte legater..................................
Forvaltningsafgifl, Bikuben..................
Kontorholdsgodtgørelse........................
UDGIFT ialt..........................................

Bankindestående pr. 1/1 1986..............
+ indtægt................................................

-r udgift..................................................
Bankindestående pr. 31/12 1986..........

Kapitalregnskab:
Kapitalkonto pr. 1/1 19X6................................................ 59.552.51
Indtægt................................................................................ 3.387.58
Udgift.................................................................................. 3.417.35
Køb af obligationer, nom............................................1.000
Udtrukne obligationer.............................................. 500
Obl.beholdning øget med........................................ 500 500.00
Kontantbeholdning i Bikuben mindsket med..................  465.00

63.440.09 3.882.35

Kapitalkonto pr. 31/12 1986............................................ 59.557.74
63.440.09 63.440.09

Kapitalkonto pr 31/12 1986............................................ 59.557.74
fremkommer således:
Obligationer, nom............................................................... 56.100.00
Kontant i Bikuben.............................................................. 337.17
Bankindestående................................................................ 3.120.57

København, den 19.juni 1987

Jorn Thomsen. landsretssagfører

Legatet kan kun søges af kvinder, 
nemlig enker efter og døtre af herlo- 
vianere eller funktionærer på Herlufs
holm. Ansøgere skal være over 15 år 
og iøvrigt værdige og trængende. De 
kan søge legatet til afhjælpning af 
trang eller til uddannelse.

Ansøgning kan indsendes til legat
bestyrelsen ved landsretssagfører Jørn 
Thomsen, Nr. Farimagsgade 3, 1., 
1364 København K.
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Formandens 
beretning
Af Kaj Dorph-Petersen
Som det er god skik ved Herlovianer- 
samfundets årlige generalforsamlin
ger, vil jeg indlede beretningen med at 
mindes de medlemmer, der er afgået 
ved døden siden sidste generalforsam
ling. Det er:
- Torben Finsen, årgang 34. Han døde 

den 10.-8.-86.
- Tidligere lektor Svend Juel Møllers 

enke,Karen, døde i maj
- Lorenz Carl Stage, årgang 14, døde 

den 30. marts 1986
- Louis Mourier, årgang 26, døde den 

23. oktober 1985. Ved en beklagelig 
fejl fik jeg ikke omtalt hans død på 
generalforsamlingen i fjor.

- Hans Larsen fra årgang 25 døde 10. 
oktober 1986

- Knud Skeel Christensen, årgang 33, 
døde den 20. april 1986.

- Jørgen P. Secher fra årgang 23 døde 
den 9. oktober 1986.

- Niels A. W. Eickhoff fra årgang 49, 
døde den 14. november i fjor.

- Herlufsholms forstander gennem 
mange år, greve Ernst Moltke,døde 
i en alder af godt 100 år den 9. 
september i fjor. Som nævnt i Her- 
lovianeren efterlod Grev Moltke et 
legat til skoleformål - især fripladser 
- på Herlufsholm Skole. Legatet er 
ganske betydeligt - det har en årlig 
afkast på cirka 80.000 kroner. Både

Fugleskydning 
29. august

Fugleskydningen finder i år sted lør
dag den 29. august, og gammel-herlo- 
vianere er naturligvis - som altid - 
meget velkomne, både om dagen og 
om aftenen.

Ønsker man at deltage i middags
bord og/eller aftendansen, bedes man 
meddele det til lektor Normann Jør
gensen eller rektor. Skolens kontor har 
tlf.: 03 72 60 97

Ernst Moltkes indsats på skolen og 
hans smukke gave til den skylder vi 
ham en stor tak for.
Sluttelig må jeg nævne, at Herlo- 

vianersamfundets ene æresmedlem 
Sven Tito Achen, årgang 1940, døde 
den 15. november i fjor. Achen var i 
en lang årrække en uhyre aktiv sekre
tær i Herlufsholm Fonden, lige så ak
tiv, fornøjelig og professionelt dygtig 
var han som redaktør af Herloviane- 
ren gennem mange år, som arrangør 
af fester i Herlovianersamfundet, som 
taler ved utallige lejligheder, som de
battør og initiativtager ved mangfol
dige anledninger. Også Achen har be
tænkt herlovianske formål i sit testa
mente. Indtægterne af hans mangfol
dige bøger vil fremtidig tilfalde Her
lufsholm Fonden.
Årets aktiviteter
Bestyrelsen har holdt en række møder 
i det forløbne år - men i øvrigt arbej
der vi i meget høj grad ud fra det 
anerkendte system med at dele opga
verne ud til mindre grupper. Festud
valget med Aage Randstoft som for
mand - Legatudvalget med Lars 
Thuesen som formand - og så er der 
gruppen, der bestræber sig på at kom

munikere med repræsentantskabet, år
gangsrepræsentanterne. Den består af 
Kaj Vang Lauridsen.

De mest synlige resultater af vore 
bestræbelser i bestyrelsen er to sam
menkomster: Trolle- og rusfesten på 
Herlufsholm den 17. januar i år - og 
rundvisningen på Christiansborg med 
Bernt Johan Collet, medlem af Folke
tinget som kyndig cicerone, den 11. 
februar i år.

Udgivelsen af Herlovianeren, der i 
mange medlemmers øjne er vor vigtig
ste aktivitet, er fortsat.

Vor trejde aktivitet er bestyrelsen 
af Herlovianersamfundets legater og 
fordelingen af deres afkast til størst' 
mulig gavn for medlemmer under ud
dannelse.

Herlufsholm og Gøyegården
Og så er der vor fjerde aktivitet: For
bindelsen med Herlufsholm. Her er 
det rart at kunne sige, at forholdet 
mellem den gamle skole og foreningen 
af dens gamle elever er så godt og 
varmt som nogensinde. Skolens gæst
frihed over for os - på Trolledagen, 
Fugleskydningsdagen, ved studenter
jubilæer og i år ved at lægge rum til 
Herlovianersamfundets Trolle- og rus
fest - er stor og meget værdsat. Jeg 
kan ikke mindes som formand at have 
henvendt mig til skolen uden at blive 
positivt og særdeles venligt modtaget - 
og da gensidighed er en god ting, tog 
gamle herlovianere også positivt imod 
skolens opfordring til at skaffe midler 
til opførelse af Birgitte Gøye Gården. 
Den er blevet en virkelig succes - den 
har tilført skolen et stort antal nye 
kostskoleelever, der i kraft af netop 
antallet er af væsentlig betydning for 
skolens økonomi - og i kraft af deres 
køn har bibragt skolen en nogen run
dere variant af den hidtil ret enerå
dende firkantethed. Alle advarende 
røster om, at piger som kost elever 
ville betyde skolens død, er gjort til 
skamme - tværtimod synes det, som 
om netop pigerne har sat nyt liv i den 
gamle anstalt. Så stor er succesen, at 
man nu drøfter dernede, hvordan og 
hvornår man kan opføre en ny Birgitte 
Gøye Gård!

Og så er det tilmed lykkedes os at 
klare regningerne for det store byggeri 
og overlade skolen hele det nye kom
pleks kvit og frit - uden at udhule 
Herlufsholm Fonden.

(Forkortet af red.)
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Reserveret postvæsenet:

Personalia
1923
Nordisk Råds tidligere generalsek
retær, Frantz Wendt, kommente
rede i Berlingske Tidende den 5. 
marts 1987 et forudgående læser
indlæg, hvori der blev fremsat kri
tik af Nordisk Råds form at hånd
tere arbejdsopgaver på. Wendt gav 
nogle råd om, hvorledes man kan 
sætte sig ind i Nordisk Råds ar
bejde.

1929
Tidligere kontorchef i Arbejdsmi
nisteriet, cand.polit. Per Kirstein, 
fyldte 75 år den 7. marts 1987, og 
blev i den anledning portrætteret i 
Berlingske Tidende.

1935
Den 9. april 1987 blev major An
ders Lassen (11’35) hædret ved af
sløring af en bronzebuste, der har 
fået sin plads foran Frihedsmuseet 
i København. Efter afslørings-cere
monien blev der holdt taler af prins 
Henrik, forsvarsminister Hans En- 
gell samt militære repræsentanter 
fra England.

1937
Politiken bragte primo februar 
1987 et udførligt portræt af den 
fremragende ekspert udi glas, 
underdirektør Mogens Schlüter.

1943
Administrerende direktør, Ebbe J. 
B. Christensen, fratrådte med ud
gangen af marts måned 1987 sin 
stilling som øverste chef for Guten- 
berghus Gruppens erhvervsvirk
somheder i Danmark og udland. 
Ebbe J. B. Christensen bebudede 
allerede ved sin ansættelse i 1973, 
at han ville fratræde, når han i 
1987 fyldte 62 år.

Læge Arne Nordsted deltog med 
et dansk bokseteam i den interna
tionale Quibec Boxing Cup i Ca
nada i dagene 3.-7. december 
1986.

1944
Berlingske Tidende oplyste den 27. 
marts 1987, at man på Rigshospi
talet nu gør klar til at indføre ope
ration for nærsynethed på patien
ter, der hverken bruger kontaktlin
ser eller briller. Professor, dr.med. 
Eilif Gregersen kommenterede for
skellige forhold omkring de på
tænkte operationer og patientkred
sen.

1945
Ved en reception den 27. marts 
1987 blev det af fa. Control Data 
markeret, at firmaets direktør, 
Oluf Rosenkrantz fyldte 60 år og 
fratræder direktionen.

1949
Berlingske Tidende bragte den 14. 
april 1987 et portræt af professor, 
dr. phil. Niels Thomsen, der af 
mange er kendt som en flittig me
diedebattør.

1951
Oberst (hæren) lan Søren Has- 
lund-Christensen udnævnes pr. 1. 
april 1988 til generalmajor, og 
overtager fra samme tidspunkt po
sten som chef for Jyske Division.

1954
Den 27. februar 1987 indgik afde
lingssygeplejerske Inger Kongs- 
hjelm, f. Jespersen, i Maria Kirke, 
København, ægteskab med kontor
chef, cand.jur. Lennart Konow.

I tidsskriftet Sygeplejersken, nr. 
10/87, kommenterede kontorchef, 
cand.jur. Lennart Konow, en 
række problemstillinger vedrø
rende asbest-attester til brug ved 
dokumentation af erhvervssyg
domme. Konow er medlem af Ar
bejdsmiljørådet.

1955
Civilingeniør Hans Ammendrup, 
der er formand for Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører, fyldte den 
2I. april 1987, 50 år, og blev i den 
anledning portrætteret i Berlingske 
Tidende.

1960
Bernt Johan Collet, MF, beskrev i 
Berlingske Tidende den 29. januar

1987 perspektiver omkring en 
S-SF-regering og konkluderede, at 
det Danmark, der kendes i dag vil 
være totalt forvandlet efter et par 
år.

1962
Efter Justitsministeriets indstilling 
er kontorchef i Justitsministeriet 
K. A. Knudsen (Nøs) ved kgl. reso
lution af 11. februar 1987 udnævnt 
til dommer i Østre Landsret fra 
den l. marts 1987.

1978
Advokatfuldmægtig Pernille For
som er valgt som radikal folke
tings-kandidat i Nakskov-kredsen.

Anders Chr. Jessen er den 13. fe
bruar 1987 blevet beskikket som 
advokat med møderet for landsret. 
Han er samtidig fra efteråret 1987 
optaget på Master of Laws 
(LL.M.) studiet ved Duke Univer
sity School of Law, North Caro
lina, USA.

1986
Dan Flemming Mouridsen er pr. 
12. juni 1987 udnævnt til løjtnant 
af reserven (Randers Kaserne).

Øvrige
Lektor, cand.mag. Erik Stæhr. 
fyldte 70 år den 24. marts 1987. 
Erik Stæhr virkede en tid som ti
melærer ved Herlufsholm, inden 
han i 1965 kom til Svendborg 
Statsgymnasium som lektor.

Alti
Herlovianerudstyr 
hos

DAGBLADET’S Trykservice, Ringsted
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