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Siden sidst:
Generalforsamling 23. oktober 2013
Årets generalforsamling blev noget mere langvarig end de sædvanlige 20-25 minutter. Om det skyldtes, at
vores nye dirigent, Sven Jørgensen, der havde overtaget hvervet efter Elbert Ytte-Olsen, ville vise, at han
kunne holde talelysten i gang, eller om der bare var flere end sædvanligt, der havde noget på hjerte, skal
jeg lade være usagt. Under alle omstændigheder tog det omkring 45 minutter, før dirigenten kunne
afslutte generalforsamlingen, men så havde vi også debatteret emner for kommende arrangementer,
håndteringen af kontingentrestancer, antallet af revisorer, samt besluttet at øge kontingentet for
medlemmer, der deltager i gymnastikken til minimum 200 kr. Desuden var der genvalg af bestyrelsen og
de 2 revisorer.
Efter alle disse anstrengelser kunne de små 30 fremmødte endelig tage fat på den væsentligste del af
aftenens program, nemlig Gerlys fine pølse- og osteanretninger, rødvinen og ikke mindst et par timers
hyggelig snak med gamle kammerater.
Kåre

Gymnastikholdets julefrokost 2. december 2013
Gymnastikholdets julefrokost blev igen i år afholdt i restauranten i Parken. Vi var ca. 30, som var samlet
til denne årlige juletradition. Vel omkring halvdelen havde forinden været til gymnastikken på
Lundehusskolen. Men mange andre havde heldigvis også fundet vej til parken for at spise og hygge sig
sammen med gamle venner fra Ben Hur.
Det varede ikke længe, før snakken gik livligt ved bordene. Og selv om buffeten snart kom på bordet med
sild, fiskefilet, flæskesteg, leverpostej og andet godt, blev der hygget og snakket livligt gennem hele
aftenen.
Senere på aftenen steg julestemningen yderligere, fordi vi også i år kunne holde en tradition i hævd lodtrækningen om Gerlys julenisser. Også i år havde Gerly gjort en kæmpe indsats og strikket julenisser
til alle. En stor tak til Gerly for endnu en gang at lave de mange nisser, som vel at mærke allesammen er
forskellige.
Selv om det er gymnastikholdets julefrokost, er den åben for alle andre, som vil være med til julehygge
og møde gamle venner. Så til sidst en opfordring til at komme næste år, for vi kan sagtens være endnu
flere.
Birger

Runde dage:
I det nye år skal vi i foråret og sommeren gratulere følgende 12 medlemmer med en rund fødselsdag:
I januar fylder Jørgen Pedersen 85 år den 7. og Inge Skovgaard Larsen 75 år den 22. Den 3. marts er det
John Frøbergs tur til at runde 75 år. Maj er den stor fødselsdagsmåned, hvor Flemming Larsen bliver 70
år den 1., Karin Kowalewski 75 år den 16., Børge Winther-Nielsen 70 år den 23. og endelig Preben
Meiling, som bliver 75 år den 30.
I juni er der 3 fødselsdage: Hanne Halding fylder 75 år den 3., Lotte Darre 60 år den 16. og Sten Bay
Jørgensen 75 år den 25. Ken Muff Lassen runder også 75 år den 26. juli og endelig slutter Flemming
Westh sommerens fødselsdage af den 3. august, hvor han bliver 80 år.
Vi ønsker et stort TIL LYKKE til alle fødselarerne.

Dødsfald:
Siden sidste nyhedsbrev er 1 medlem afgået ved døden.
Erling Ytte, som både har været aktiv på cindersbanen og på lederplan i Ben Hur, samt aktiv deltager i
Gamle Ben Hurianeres aktiviteter, døde den 23. oktober 2013. Han blev 84 år.
Æret være hans minde.
Bestyrelsen

Gymnastikken på Lundehusskolen:
Efteråret igennem har Flemming med sædvanlig energi styret gymnastikken og sørget for et godt og
varieret træningsprogram. Vi er omkring 15 deltagere hver gang, men vi kan sagtes være flere. Det
foregår i år på Lundehusskolen, Lersø Parkalle 152, 2100 København Ø, i pigegymnastiksalen (lokale
nr. 125). Tidspunktet er fortsat kl. 17.00 – 19.00. Kom og benyt chancen for at få lidt motion sammen
med de gamle kammerater. Vi har gymnastik den første time, og de mest aktive fortsætter med 3 sæt
volleyball bagefter.

Kommende arrangementer:
Bestyrelsen er i gang med planlægning af foreningens arrangementer i 2014. Der vil senere blive udsendt
invitationer med nærmere oplysninger, men sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Film- og fotoaften med spisning
Mandag den 10. februar vil der være film- og fotoaften i Parken. Vi starter med spisning kl. 18.30 og
bagefter vil vi se historiske optagelser fra Ben Hur og Gamle Ben.

Bakketur med spisning og Cirkusrevyen
Med de positive tilkendegivelser fra generalforsamlingen vil vi gentage Bakkearrangementet onsdag den
11. juni.

Jægerspris weekenden
Efter sommerferien skal vi selvfølgelig til Jægerspris den første weekend i september, så sæt allerede nu
kryds i kalenderen den 6. september 2014.
Herudover håber vi at mange Gamle Ben som sædvanligt møder op til standerhejsning søndag d. 5.
januar 2014 kl. 10.00.

For 50 år siden:
Måske er verden ej så forandret endda. I Ben Hur-bladet fra november 1963 er der referat fra Gamle Ben
Hurianeres generalforsamling. Her skriver formanden Søren Skovgaard bl.a.:
”Generalforsamlingen den 24. oktober havde samlet det sædvanlige antal medlemmer og fik traditionen
tro et stille forløb. Jens Otto Hemmingsen valgtes til dirigent og klarede opgaven på bedste måde.
Beretning og regnskab blev enstemmigt godkendt, og kassereren fik ros for den gode måde han udfører sit
arbejde på og for den største kassebeholdning vi endnu har haft.
…
Bestyrelsen blev genvalgt tillige med reviorerne … Generalforsamlingen sluttede med gratis kaffebord til
de fremmødte.”
Bortset fra, at kassebeholdningen i år var blevet mindre end sidste år, og at kaffebordet er skiftet ud med
ost og rødvin, ser det ud som om, at GBH’s generalforsamling anno 2013 forløber helt som den gjorde i
1963.
På generalforsamlingen i 1963 blev det i øvrigt vedtaget, at GBH fremover skal være en selvstændig
forening og ikke en afdeling af Ben Hur. Jeg har desværre ikke i de gamle blade kunnet finde nærmere
oplysninger om det forudgående forhold mellem GBH og Ben Hur og om årsagen til ændringen, men
måske kan de af vores medlemmer, der dengang sad i de to bestyrelser, kaste lys over sagen.
For 50 år siden bestod bestyrelsen i Gamle Ben i øvrigt af Søren Skovgaard (fmd.), Vilh. Heilmann
(næstfmd.), Villiam Nielsen (kasserer), samt Orla Jacobsen og Ejnar Tesch (ord.medl.).
Unge Ben’s bestyrelse bestod af Ingvar Jensen (fmd.), Arly Auerbach (næstfmd.), Jørgen Schøidte
(kasserer), Mogens Larsen (sekr.), samt flg. ordinære medlemmer: Ole Højland, Henry Carlsen, Niels
Grundtvig Poulsen, Jørgen Vester og Peer Weedervang.
Kåre

Til slut ønsker vi alle medlemmer og deres familier en rigtig glædelig jul og et godt nytår.
Bestyrelsen.

