Det jødiske Begravelsesselskab af 1810
Bestyrelsens beretning for året 2014
Siden sidste generalforsamling har vi mistet følgende medlemmer
Walther Daniel Rothenberg
Eigil Glück
Fanny Kaja Epel f. Novodvorsky
Oscar Sverdlin
Jennie Mitzie Adelsson f. Bloch
Mirjam Kurland
Torben Flanbaum
Moritz Schwarz
Vore 8 medlemmer vil blive savnet og vore tanker går til deres familier.
Jeg vil foreslå, at vi indleder generalforsamlingen med at mindes vore afdøde
medlemmer. Vi har indskrevet dem til evig erindring i selskabets
mindeprotokol.
Må deres sjæle være forbundet med livets bånd.
På Begravelsesselskabets vegne vil jeg med vemod, udtrykke et æret være
deres minde.
TAK.
Efter generalforsamlingen i 2014 konstituerede bestyrelsen sig således:
Kasserer og protokolansvarlig Johnny Tikotzki
Sekretær Bjarne Bikov
finanssekretær Gunnar Bjørk
Helen Jacobsen
Mozes Bergmann
Simon Fisch
Henry Nachmann
Jan Strumberger
Som suppleanter valgtes Leo Hess og Ebbe Siber.
Bestyrelsen valgte mig som formand og Johnny Tikotzki som næstformand.
I kalenderåret 2014 har selskabet medvirket ved 30 begravelser og siden
årsskiftet har vi medvirket ved yderligere 3 begravelser.

Udover bestyrelsesmedlemmer indgår æresmedlem Allan Niemann og Bent
Bograd i turnusordningen for fungerende forstandere på Begravelsespladsen.
Vi siger begge tak for deres indsats som fungerende og også for for deres
tilstedeværelse som minjanmænd når behov opstår.
18 gange har der i 2014 været bud efter vores taharadamer, hvor af de 3
gange var i Chevre Kadischa regi. Vi er stolte af, at vore damer udfører
taharagerningen for medlemmer af de 3 værende selskaber. En stor tak til de
8 damer, der ofte med kort varsel stiller op under Helen Jacobsens kyndige
ledelse.
Også tak til mændene der udfører tahara. Alle 3 selskaber deltager ofte
sammen, det være sig om dagen eller om aftenen. Samarbejdet fungerer
upåklageligt.
Også i år skal der lyde en stor tak til de mange minjanfolk, der i årets løb og
ofte med meget kort varsel har deltaget ved begravelserne. Vort selskab har
endvidere sørget for minjan ved 3 stenafsløringer.
Traditionen tro har bestyrelsen afholdt sommermøde hos Johnny Tikotzki i
Dronningmølle. I Januar blev der afholdt bestyrelsesmøde hos Helen Jacobsen.
Tak til værterne gæstfrihed og de lækre traktementer.
Bestyrelsesmøderne er præget af stor talelyst med gode og konstruktive
diskussioner i en god atmosfære.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 2 møder.
Johnny Tikotzki lagde hus til sommermødet i Dronningmølle. Vintermødet blev
afholdt hos Gunnar Bjørk i Birkerød. Tak til værterne og ikke mindst til
hustruerne for de kulinariske indslag.
Chevra Kadisha, Broderselskabet og Det jødiske Begravelsesselskab af 1810
har endnu en gang afholdt 2 sam-arrangementer.
I anledning af Tikun Hoshana Rabba deltog 35 personer. Måltidet blev indtaget
i sukkahen hvortefter vi på grund af efterårskulden fortrak til Biblioteker, hvor
der blev lernet under Bent Lexners kyndige ledelse.
Ca. 50 personer deltog i Jom Kippur Katan arrangementet.
Ambassadøren – Baruch Binak – talte om situationen i Israel. Rabbiner Jair
Melchior holdt aftenen drasha og Yitzi Löwentahl talte om Jom Kippur Katan.
Tak til Anne og Martin Schalimtzek for en vellykket aften med et lækkert
traktement.

I årets løb har vi markeret
Tidl bestyrelsesmedlem Arne Melchiors 90 års fødselsdag
overrabbiner Bent Melchiors 85 års fødselsdag
Tidl. Overrabbiner Bent Lexners pensionering
Tidl. Bestyrelsesmedlem Salle Fischermanns 85 års dag.
Da vi med en stor del af vore medlemmer kommunikerer pr. e mail, bliver der
ikke udsendt girokort til opkrævning af kontingent.
På trods af, at der på indkaldelsen til generalforsamlingen anføres med rødt
hvordan man skal indbetale beløbet, har vi oplevet et stort antal restancer i
2014.
Bestyrelsen har derfor besluttet, at opkræve kontingent via Betaingsservice
med virkning fra 2016.
Samarbejdet med Gert Unterschlag fungerer meget tilfredsstillende. Tak for en
god dialog om dette og hint.
Tak til de 2 revisorer, Bjarne Krasnik og Erling Krivå, der endnu en gang har
kunnet underskrive regnskabet uden anmærkninger.
Til sidst og ikke mindst vil jeg rette en stor tak til bestyrelsen for samarbejdet
og alles indsats i det forløbne år. Alle stiller op, når der er behov for os til de
alvorlige opgaver, som vi som begravelsesselskab har påtaget os.
Jeg stiller hermed bestyrelsens beretning til behandling og godkendelse.

