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MEDLEMSBLAD FOR FORENINGEN HEIMDAL

Forslag til Love.

I. Formaal og Virksomhed.
§ 1. Foreningens Formaal er at vedligeholde Forbin

delsen mellem forhenværende Elever ved Mellemskole- og 
Realklasserne ved Godthaabsvejens Kommuneskole samt 
med deres tidligere Lærere og Lærerinder ved samme.

§ 2. Dette Formaal søges særlig opnaaet ved:
a. Afholdelse af Foredrag, Diskussioner, Oplæs

ning m. m.
b. Udflugter og selskabelige Sammenkomster.
c. Besøg paa tekniske og andre Institutioner.
d. Udgivelsen af et Blad.
e. Et Understøttelsesfond.

II. Medlemmer.
§ 3. Medlem kan enhver Elev blive, som har afsluttet 

sin pligtmæssige Skolegang i ovennævnte Klasser, samt 
enhver Lærer eller Lærerinde, der har undervist eller un
derviser i disse Klasser.

§ 4. Kontingentet er 1 Krone Kvartalet for indenbys 
og 2 Kr. om Aaret for udenbys Medlemmer. Det opkræ
ves ved Bud eller gennem Postvæsenet og erlægges forud. 
Medlemmer, som indmeldes i Foreningen i den sidste 
Maaned af Kvartalet, betaler intet Kontingent for dette 
Kvartal.

§ 5. Medlemmerne hæfter solidarisk for Foreningens 
Forpligtelser.

§ 6. Udmeldelse af Foreningen sker ved skriftlig Hen
vendelse til Kassereren Den udtrædende betaler Kontingent 
for det Kvartal, hvori Udmeldelsen sker.

§ 7. Et Medlem, der i to Kvartaler ikke har betalt 
Kontingent, udslettes af Foreningen og kan ikke optages 
paany, før Restancen er betalt.

§ 8. Naar Bestyrelsen eller mindst 20 Medlemmer stil
ler Forslag derom, kan et Medlem udelukkes af Forenin
gen ifølge en Generalforsamlings Beslutning, hvis mindst 
2 A af de tilstedeværende Medlemmer er derfor. Bestyrelsen 
skal senest 14 Dage før Generalforsamlingen meddele 
vedkommende, at Forslag om Udelukkelse vil fremkomme. 
Et saaledes udelukket Medlem kan kun optages ifølge en 
Generalforsamlings Beslutning, hvis mindst 2/:} af de til
stedeværende Medlemmer er derfor.

III. Bestyrelsen.
§ 9. Bestyrelsen, der er ulønnet, bestaar af en For

mand, en Kasserer (ikke under 18 Aar) og tre Bestyrelses
medlemmer.

§ 10. Bestyrelsen afgør alle løbende Forretninger. For
manden sammenkalder Bestyrelsen, naar han finder An
ledning dertil, eller naar et af Bestyrelsens Medlemmer 
anmoder derom. Den er beslutningsdygtig, naar mindst 
3 Medlemmer et samlede. I Tilfælde af Stemmelighed er 
Formandens Stemme afgørende.

§ 11. Skriftlig Henvendelse til Bestyrelsen sendes til 
Formanden, hvis Adresse findes i det første Nummer af 
Medlemsbladet for hvert Kvartal.

§ 12. Ved Foreningens Sammenkomster skal mindst 2 
Bestyrelsmedlemmer være til Stede og bl. a. drage Om
sorg for, at alt foregaar i Henhold til Foreningens Formaal.

§ 13. Foreningens Penge indsætttes, fraset nødvendig 
Kassebeholdning, i en Sparekasse.

§ 14. Regnskabsaaret regnes fra 1. April. Kassereren 
sender senest d. 5. April Regnskabet for det forløbne Aar 
til Revisorerne, der senest den 10. April indsender det i 
revideret Stand til Bestyrelsen.

IV. Generalforsamlingen.
§ 15. Generalforsamlingen er Foreningens højeste Myn

dighed. Den ordinære Generalforsamling afholdes hvert 
Aar i April Maaned og sammenkaldes med mindst 14 
Dages Varsel ved Bekendtgørelse i Medlemsbladet og med 
Angivelse af Dagsorden. En lovlig indvarslet Generalfor
samling er beslutningsdygtig uanset de mødendes Antal.

§ 16. Paa den ordinære Generalforsamling aflægger 
Bestyrelsen Beretning om Virksomheden i det forløbne 
Aar og fremlægger det reviderede Regnskab til Godken
delse. Desuden foretages der ved skriftlig Afstemning 
Valg af:

a. Formand.
b. Kasserer.
c. 3 Bestyrelsesmedlemmer samt 2 Suppleanter.
d. 2 Revisorer samt 1 Suppleant.

Endvidere behandles de af Bestyrelsen eller af Medlem
merne indbragte Sager. Disse sidste maa være tilstillet 
Formanden senest 8 Dage før Generalforsamlingens Af
holdelse.

§ 17. Ekstraordinær Generalforsamling afholdes, naar 
Bestyrelsen finder Anledning dertil, eller naar mindst 15 
Medlemmer skriftligt meddeler Bestyrelsen, at de ønsker 
en ekstraordinær Generalforsorsamling sammenkaldt og 
opgiver, hvilke Foreningsanliggender de vil have behandlet 
paa den. En saadan Generalforsamling skal af Bestyrelsen 
indvarsles hurtigst muligt.

§ 18. Til at lede Forhandlingerne paa en Generalfor
samling vælges under Formandens Ledelse en Dirigent. 
Alle Afgørelser træffes ved simpel Stemmeflerhed. Den 
almindelige Afstemning foregaar ved Haandsoprækning, 
dog kan mindstlO Medlemmer forlange skriftlig Afstemning.
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V. Lovændringer.
§ 19. Forandringer i Lovene kan kun vedtages paa en 

Generalforsamling og kun, naar de opnaar mindst 2/3 af 
de afgivne Stemmer.

VI. Medlemsbladet.
§ 20. Foreningen udgiver et Blad „Heimdal“, der ud- 

gaar en Gang om Maaneden og tilstilles Medlemmerne 
vederlagsfrit. Bestyrelsen leder Udgivelsen af Bladet og 
vælger den ansvarhavende Redaktør.

VII. Understøttelsesfondet.
§21. Fondet opretholdes af 5 % af Medlemskontin

gentet, som tilskydes kvartalsvis, 10 % af det eventuelle 
Overskud fra Fester o. lign, samt af frivillige Bidrag.

§ 22. Midlerne fra dette Fond kan anvendes til:
a. Medlemmer, som enten ved Sygdom. Arbejds

løshed eller lign, er bleven økonomisk daarligt 
stillede.

b. Elever i 4de Mellemskole- eller Realklasserne, 
som ellers af økonomiske Grunde er nødsaget 
til at afbryde Skolegangen.

§ 23 Det forvaltes af Bestyrelsen, og der'kan kun ud
deles Portioner deraf; naar Kapitalen er over 50 Kr.

VIII. Foreningens Opløsning.
§ 24. Foreningens Opløsning kan kun besluttes paa 

den ordinære Generalforsamling og kun, naar 2 af For
eningens indenbys Medlemmer er til Stede og 3/4 af disse 
erklærer sig derfor. Foreningens Formue saa vel som 
Understøttelsesfondet skal i saa Fald skænkes til en eller 
anden velgørende Institution paa Frederiksberg efter Ge
neralforsamlingens Vedtagelse.

Udmeldelsen.
Ja, jeg har ønsket Foreningen leve, og jeg 

er ubestridt den Lærer, der (med eller uden 
Evner dertil) ved at være med i alt Arbejdet 
i det første, grundlæggende Aar samt ved at lede 
Gymnastik en Aften om Ugen i to Vintre har 
ofret mest paa at faa dens Forma al realiseret.

Men — Kritikken overfor Foreningens nuvæ
rende Ledelse er blandt Lærerne blevet stærkere 
og stærkere — og ganske særlig stærk i det 
sidste halve Aars Tid. Jeg har i den Anledning 
Gang paa Gang hævdet overfor mine Kolleger 
som min Mening, at Kritik, som der ikke staar 
Offervillie bag, den er gold. Er Lærerne util
fredse med Foreningens Ledelse, saa er der 
kun eet af to at gøre:

Enten maa man være villig og have Tid til 
at gøre noget for Foreningen og tilbyde sin Hjælp 
(d. V. s. møde hyppigt, skrive i Bladet, være vil
lig til at modtage Valg til Bestyrelsen o. s. v. o. s. v.) 
eller ogsaa maa man gaa. Efter den Maade, hvor- 

paa Foreningen er blevet til, syntes jeg ikke, 
at Lærerne (som efter min Mening har større 
Ansvar end „Elevmedlemmerne“) kunde indfri 
deres Forpligtelser overfor deres gamle Elever 
ved blot at yde 25 Øre om Maaneden, i alt Fald, 
naar de (ligesom jeg selv) fandt, at Midlerne 
blev daarligt anvendt, — Da nu ingen mente 
at have Tid til at give nogen virkelig Insats, 
udtalte jeg, at jeg kunde ikke tilbyde mig, før 
Turen atter kom til mig, da det var et stort 
Arbejde at paatage sig, og at jeg derfor vilde 
melde mig ud. Efter denne Oplysning antager 
jeg ikke, nogen vil hævde, at jeg har agiteret 
blandt mine Kolleger for at faa dem til at 
melde sig ud. Jeg har blot hævdet, at skal For
eningens Formaal realiseres, saa maa Lærerne 
være Medlemmer af Gavn og ikke blot af Navn. 
Kan de ikke det, saa vil jeg absolut ikke ved
blive at være Medlem idet jeg nemlig i saa 
Tilfælde anser det for langt sundere, at Ele
verne selv styrer deres Forening helt og hol
dent, ikke længer som en „Skoleforening“ men 
som en „selskabelig Borgerforening“.

Saa blot dette: Jeg fandt, at jeg burde sige 
Bestyrelsen Grunden til min Udmeldelse. Men et 
af Bestyrelsens Medlemmer har uden mit Vidende 
sat denne Begrundelse i Bladet.

Ganske vist maa Medlemmerne gerne kende 
det, jeg der skrev, men hvis min Slutningsbe
mærkning skulde gøre Fortræd blandt udenfor- 
staaende, saa er det altsaa ikke min Skyld, og 
det har ikke været min Hensigt.

Forøvrigt er der i den allersidste Tid, synes 
jeg, opdukket ganske smaa Tegn paa, at Ud
meldelserne netop vil komme til at gavne For
eningen derved, at de tilbageværende Lærermed
lemmer bliver mere virksomme end hidtil. For
eningen er netop langt bedre faren med faa 
virksomme Lærere end med mange Lærer- 
femogtyveører.

H. Mønsted.

Svar paa ovenstaaende Artikel.
Hr. H. Mønsted!

De stiller temmelig store Fordringer til os, 
naar De den 3. Januar, 3 Dage efter at De er 
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ophørt 'at være Medlem af Foreningen, sender 
os en Artikel, som De ønsker optaget i Januar
nummeret. Som De ser, er den optaget, skønt 
det ellers ikke er den Slags Udenomssnak vi 
ønsker at fylde Bladet med. Som fast Korrek
tør ved Bladet, har jeg den Vane, stundom at 
pille lidt ved de indsendte Ting. Deres Stil 
skal jeg for en Gangs Skyld lade passere, Ind
holdet derimod vil jeg gerne tage mig lidt af.

De fandt, at De maatte sige Bestyrelsen Grun
den til Deres Udmeldelse. Jeg har som For
mand for Foreningen ikke modtaget nogen Skri
velse fra Dem. Derimod har Frk. Ellen Chris
tensen modtaget en Skrivelse fra Dem, adresseret 
til Foreningen „Heimdal“. Hun mente, at denne 
Skrivelse hørte hjemme i Foreningens Medlems
blad, og skønt jeg fandt, den passede bedre i 
Foreningens Papirkurv, havde jeg dog intet 
særligt imod, at hun lod den gaa i Bladet for 
at Medlemmerne kunde se, hvorledes man fra 
en vis Side vanskeliggjorde Bestyrelsens Arbejde.

Nej, De har ikke agiteret. I Ordet Agitation 
ligger der nemlig noget ganske kønt, noget alt
for kønt til at sætte i Forbindelse med den Virk
somhed, som De har udfoldet overfor „Heimdal“. 
Deres Artikel udtaler tilstrækkelig tydeligt, hvad 
De har villet, sprænge Foreningens Formaal: 
Forbindelsen mellem Lærerne og deres tidligere 
Elever. Det Formaal, som Bestyrelsen har gjort 
saa store Anstrængelser for at holde vedlige og 
som alle Elevmedlemmer sætter saa. højt. De 
har kun villet slaa i Stykker, slaa den Virk
somhed i Stykker, som De selv har været virk
som for at faa i Gang; men som De nu ikke 
under andre Æren at føre videre. Det var Hen
sigten med Deres første Skrivelse, der blev sendt 
rundt til Lærermedlemmerne. Er De glad ved 
den herostratiske Berømmelse, De derved har 
vundet, maa De være nøjsom. Jeg tror ikke, 
nogen misunder Dem.

De faar adskillige Gange Lejlighed til at sige, 
at De er utilfreds med Bestyrelsen. Sammen
sætningen, 4 Elever og 1 Lærer, passer Dem 
ikke, og De tror, det vilde blive meget bedre, 
hvis Bestyrelsen kom til at bestaa af 5 Elever. 
Mon De selv er klar over Deres mærkelige Lo
gik og dens eventuelle Følger. Læse mellem 
Linierne kan man da, og skønt jeg fra Deres 

„borgerlige Foreninger“ ved, at De er ivrig i 
Deres Forsøg paa at vælte enkelte Bestyrelses
medlemmer, har jeg endnu aldrig set Dem gaa 
saa aabenlyst til Værks.

Tillige er De utilfreds med vor Virksomhed, 
„Heimdal“ gør ikke stort andet end danse, For
eningsbladet gør Skade i Stedet for Gavn, Mid
lerne anvendes daarligt, derfor er Kritiken ble
vet stærkere og stærkere, særlig det sidste halve 
A ars Tid. Det er Deres vigtigste Argumenter. 
I Nr. 5 har jeg vist, at vi „gør“ meget mere 
end danse, endog adskilligt mere end der blev 
„gjort“ det Aar, da De tog „Tørnen“. Og vi 
kan gøre det, fordi a i har lært Kunsten med 
Arbejdets Deling og Plan og Orden i alt, derfor 
mærker den enkelte ikke „Tørnen“ saa meget. 
Der danses en Del i „Heimdal“, det er rigtigt. 
Unge Mennesker vil gerne danse, og „Heimdal“s 
Bestyrelse mener, at det er bedre at danse i 
godt end daarligt Selskab, hvorfor vi ikke er 
uvillige til at arrangere et Par aarlige Baller, 
som iøvrigt ikke koster Foreningen noget. Da 
De og jeg var yngre, dansede vi ogsaa, hvorfor saa 
se surt til nu, da Benene er blevet for stive dertil.

Kritik over „Heimdal“ har der altid været i 
Lærernes Kreds. Naar der intet andet er at 
tale om, maa „Heimdal“ staa for Skud. Kriti
ken er dog som oftest af en godmodig om end 
til Tider lidt drillende Art. Kun for en enkelts 
eller maaske for et Par enkeltes Vedkommende 
kan man sige, at den fremkommer som en syste
matisk Nedrakning af Foreningens Virksomhed.

De har fra før De trak Dem tilbage fra Le
delsen i „Heimdal“ været utilfreds med For
eningen og givet det Udtryk derved, at De i 
flere Aar ikke har vist Dem indenfor dens 
Vægge. Da Foreningen i Foraaret gjorde Stads 
af Dem, livede det Dem dog saa stærkt op, at 
De den 2. Maj kunde tilskrive os Deres „Heim
dal længe leve!“, men allerede i Oktober, da 
man krævede en ekstra „Lærerfemogtyveøre“ 
af Dem, sagde De „Stop! Det er dog for galt.“ 
Ganske vist gav De det skadelige Blad og spe
cielt en enkelt Artikel, som De ikke engang havde 
læst, Hovedskylden; men det er kun Udenoms
snak. De med Deres journalistiske Evne vilde 
jo netop gennem Bladet bringe alt paa ret Køl 
i „Heimdal“.
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Nej, De manglede kun en Lejlighed til at slippe 
ud af Foreningen; men i Stilhed skulde det dog 
ikke ske, helst i Spidsen for hele Regimentet 
med Trommehvirvel og Fanfare og dertil hørendo 
Krigsrummel. Nu svandt Regimentet desværre 
for Dem ind til en forholdsvis lille Bataillon, 
hvori enkelte endog er ret misfornøjede med det 
uheldige og trykkende Forhold, De har frem
kaldt mellem Dem og Deres tidligere Elever.

Det har ikke været Deres Hensigt at gøre 
Fortræd blandt udenforstaaende; men blandt 
indenforstaaende da? — Naa, De skal ikke have 
Samvittighedsnag af den Grund. Vi holder god 
Disciplin i „Heimdal“ og skal nok sørge for 
dem, der agter at gøre Fortræd. I andre „bor
gerlige“ eller politiske Foreninger har man Lov- 
paragrafer, der tager Sigte bl. a. paa dem, der 
modarbejder Foreningens Formaal eller skader 
dens Renommé. Bestyrelsen foreslaar nu noget 
lignende i „Heimdal“. Hele Deres Optræden 
overfor Foreningen og dens Bestyrelse har vist, 
at en saadan Paragraf er nødvendig.

A. Madsen.

Onsdag d. 23. Febr. Kl. 8'/4 paa Godthaabs- 
vejs Skole:

Diskussionsmøde.
Poul Bengtsson indleder:

»Lidt om Toldpolitik.«
Onsdag d. 1. Marts Kl. 871 : Møde paa Godt- 

haabsvejs Skole. Nærmere Program i Marts- 
Nummeret.

Lørdag d. 18. Marts Kl. 8'/4: Aftenunderhold- 
ning med Bal. Til Aftenunderholdningen er 
bl. a. engageret kgl. Kammersangerinde, Frk. 
Ellen Beck. Nærmere Program i Marts-Nr.

Da Incassatoren faar alle Medlemskortene, kan 
Kontingentet kun betales hos ham og ikke hos 
Kassereren, dog bedes Medlemmer, der bor i 
Hellerup, Vanløse, Brøndshøj og Valby, om selv 
at indbetale Kontingentet hos Kassereren.
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Helligtrekongersaften.
Vi havde denne Aften en ganske almindelig, 

hyggelig Sammenkomst i Gymnastiksalen paa 
Skolen. Hr. Sekretær Sofus Franck holdt et 
interessant og fornøjeligt Foredrag om Kon
stantinopel og foreviste Lysbilleder sammesteds 
fra Efter Foredraget satte vi os til Thebordene, 
som i Dagens Anledning var dekorerede med 
trearmede Lys. Ca. 60 Medlemmer var mødte.

Sekretær.

Foreningsmeddelelser.
Onsdag d. 9. Febr. Kl. S1/! paa Godthaabs- 

vejs Skole:
Møde.

I. Vigtige Meddelelser.
II. Oplæsning af Hr. Fornæs.

A BJERRING LARSEN
— PIANIST -

1 Kl. Bal- og Selskabsmusik 
Nyeste Repertoire 

EGILSGADE 38, 1. SAL
Telf. Amager 1378 Trfs. 8-10 & 4'/,-6
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C. Jensens Ølforretning
6 Eversvej 6

Anbefaler sig med alle gangbare Ølsorter 
= Specialitet — 

Hafnia Skattefri Porter og Citronvand
Telefon 6odthaab 785y

Vogne overalt i Byen
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