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Aarsberetning

for

Frederiksborgensersamfundet.
1908.

1909.
H« Christensens Bogh, GI, Kongevej 85 

forretnings-trykkeriet,

s p iaagogiske Studiesamling
«»benhavn



1908 sin 7. ordinære Generalforsamling i Wivels Lokaler.
Foruden de gammelkendte Ansigter saas mange nye 

og unge, Skolens sidste Høst, der dennegang var mødt op 
i særlig stort Antal efter Samfundets Indbydelse.

Ogsaa af anden Grund blev denne Generalforsamling 
en Mærkedag; for første Gang havde nemlig kvindelige 
Dimittender modtaget Samfundets Indbydelse, idet to 
unge Damer fra Skolen glædede Foreningen med deres 
Nærværelse.

Begge disse og 7 andre unge indmeldte sig samme 
Aften i Foreningen.

Forøvrigt forløb Aftenen under de sædvanlige Former.
Formanden aflagde Beretning. Han dvælede ved det 

i Vinterens Løb afholdte Bal paa Skydebanen, der fra alle 
Sider var blevet omtalt som særdeles vellykket.

Ogsaa i Aar var der, i Lighed med tidligere, uddelt 
en Pengegave til to Elever i Skolen til Hjælp til en Rejse 
i Sommerferien.



Efter at Kassereren havde oplyst om Samfundets 
Status, der viste sig at være særdeles god, foregik Valget 
af Bestyrelsen.

Kassereren, cand. phil. Axel Andersen, frabad sig 
Genvalg, hvorimod de øvrige Bestyrelsesmedlemmer erklæ
rede sig villige til paany at modtage Valg. Formanden 
bragte Andersen Foreningens Tak for hans uegennyttige 
Arbejde iFrederiksborgensersamfundet, hvortil Medlemmerne 
sluttede sig ved at rejse sig.

I Stedet for cand. Andersen valgtes stud. jur. Frandsen, 
der har overtaget Kassererposten. De øvrige Medlemmer 
af Bestyrelsen genvalgtes. Overretssagfører L. A. Damm 
genvalgtes som Formand.

Efter denne mere alvorlige Del fortsatte man med 
Fællesspisning.

Aftenen endte med et animeret Sold.

Ved et Tilbageblik paa Foreningen i de forløbne A ar 
viser der sig en jævn Fremgang saavel i Medlemsantallet 
som i økonomisk Henseende.

Antallet af Medlemmer er i Aar naaet op til 160, et 
Tal, der i Forhold til de fra Skolen udgaaede Elever dog 
maa siges at være altfor ringe.

Med Hensyn til Foreningens Virksomhed skal oply
ses, at Samfundet nu i en Række Aar har uddelt to Por
tioner å 30 og 20 Kr. til Elever i Skolen til Hjælp til en 
Rejse i Sommerferien. Disse Penge bliver overleverede 
den paagældende gennem Rektor ved Translokationen.

Af de Takkeskrivelser, Bestyrelsen har modtaget, ser 
man, hvor stor Glæde denne tilsyneladende ringe Sum har 
givet Anledning til.

Desuden har Foreningen haft den Glæde adskillige 
Gange at kunne hjælpe trængende Kammerater fra Skolen 



med større eller mindre Beløb fra det af Samfundet dannede 
Understøttelsesfond, der i Aar har naaet en ikke ringe 
Sum, idet Regnskabsaaret 1908/09 begynder med en Behold
ning af 838 Kr.

22 af Medlemmerne har tegnet sig for aar lige Bidrag, 
der alene kommer Understøttelsesfondet tilgode.

Frederiksborgensersamfundets Bestyrelse tillader sig 
herved paany at henvende sig til Foreningens Medlemmer 
med Opfordring til at yde Medvirkning til Foreningens 
Fremgang ved at agitere blandt optagelsesberettigede 
Kammerater og Venner, hver blandt sin Aargang og 
Kammeratkreds fra Skolen.

Idet vi vedlægger et Exemplar af Lovene og hid
sætter et Uddrag af sidste Aars Regnskab, tilføjer vi en 
Fortegnelse i kronologisk Orden over samtlige Dimitten
der fra Skolen for Aarene 1850 til 1908, hvori særlig er 
angivet de, der i Øjeblikket er Medlemmer af Foreningen.

Det vil heraf fremgaa for hvert enkelt Medlem, hvem 
vi mangler af hans Kammerater og Venner fra Skolen, 
og hvem han altsaa bør bestræbe sig for at faa med. 
Bestyrelsen haaber, at Medlemmerne herefter vil tage ener
gisk fat paa Arbejdet for Tilgang til Foreningen.

Alle Sammenkomster har altid været præget af den 
fortrinligste Stemning, gamle og unge har mødt hinanden 
i fælles Minder og det har altid vist sig, at de Baand, som 
knytter os, der er udgaaede fra den gamle Skole sammen, 
er stærke og livskraftige.

Og selv for dem, der sjældent er i Stand til at del
tage aktivt i Foreningens Liv, er der dog en Glæde i Be
vidstheden om, at de ved deres Kontingent holder Forenin
gen i Live, styrker dens Betydning og bidrager til, at 



Foreningens Formaal i Henseende til Støtte af Kammerater 
i videre Udstrækning kan ske Fyldest.

Derfor, Kammerater, agitér for Tilgang til vort For
bund!

København i Februar 1909.

I Bestyrelsen for Frederiksborgensersamfundet:

L. A Damm, 
Overretssagfører. 

Formand.
Christiansgade i. 

Kbhvn. K.

G. Ellbrecht, 
cand. polyt. Konsulent. 

Maglekildevej 15. 
Kbhvn. V.

H. P. Frandsen, 
stud. jur. 
Kasserer. 

Kochs Vej 20. 
Kbhvn. V.

Fr. Graae, 
cand. jur. Fuldmægtig. 

Rathsachsvej 3.
Kbhvn V.

A. H. Kissmeyer, 
stud. med.
Sekretær.

Øster Farimagsgade 75.
Kbhvn 0.

C. J. Weitzmann, 
Journalist. 

Frederiksborg.



Uddrag af Regnskabet
for Aaret 1908.

INDTÆGT.
Kr. 0.

Septbr.: Kassebehold
ning fra forrige Aar.277 12

Febr.: Medlemskontin
gent .........................429.00

Renter......................... 3.93

UDGIFT.
Kr. 0.

Oktbr.: Generalforsam
ling og Rusgilde . . . 90.00

Indsat i Hjælpekassen. 100.00 
Febr.: Sammenkomst
paa Skydebanen. . . .170.50

Juli: Ferierejse til to 
Elever........................ 50.00

U dgifter til Papir (Tryk
sager og Porto......... 41.93 

45243

710.05
Kassebeholdning 257.62

710.05

H P. Frandsen, 
Kasserer.


