Det jødiske Begravelsesselskab af 1810
Bestyrelsens beretning for året 2013
Siden sidste generalforsamling har vi mistet følgende medlemmer
Arne Jacob Hamburger
Leon Feder
Sara Kardan
Leif Pundik
Moniek Schwarz
Allan Metz
Jakob Haas
Lillian Rosenbaum født Prudinsky
Bernhard Gelman
og senest Marianne Frank Glück
Kort tid efter afslutningen af krigen kom Moniek til Danmark og her mødte han
sin Hilde. Det var sikkert en stor udfordring, at komme ind i familien Melchior.
Han blev hurtigt accepteret, og det gjaldt også i MTs forskellige organer, hvor
han haft flere tillidshverv.
Moniek Schwartz var i en længere periode bestyrelsesmedlem i vort selskab,
hvor han på sin sædvanlige stille og rolige måde udførte de opgaver han havde
påtaget sig - på en ordentlig og værdig måde.

Marianne Frank Glück er kendt af menighedens store som små, som leder af
Carolineskolens Børnehave igennem mere end 50 år.
Hun øste sin kærlighed ud på alle sine børnehavebørn på en måde som måske
ikke stod i bøgerne, men som var helt naturlig for hende.
Marianne var igennem mange år et fast medlem af gruppen af taharadamer.
Ligesom hendes børn i børnehaven skulle behandles ordentligt, faldt det hende
også naturligt at tage afsked med de afdøde på en værdig måde.
Vore 10 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 2013 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 2013 har selskabet medvirket ved 41 begravelser og siden
årsskiftet har vi medvirket ved yderligere 9 begravelser.
Ved én begravelse medvirkede Chrevra Kaddisha, Broderselskabet af 1768 og
vort selskab sammen.
Det er første gang i historien, at alle 3 formænd har fungeret i fælleskab ved
en begravelse.

Æresmedlem Allan Niemann har meddelt, at han desværre ikke længere kan
deltage som komiteret. Allan har dog givet tilsagn om periodevis at kunne
deltage som fungerende forstander på begravelsespladsen. Vi er glade for hans
tilsagn og han har allerede fungeret ved flere lejligheder i år.
Selvom Bent Bograd ikke længere er medlem af bestyrelsen indgår han stadig i
turnusordningen for fungerende forstandere. Tak til Bent for hans store indsats
som fungerende og også som minjanmand, når behov opstår.
I 2013 har der været bud efter taharadamerne ca. 30 gange. og
der skal lyde en stor tak til damerne, der ofte med meget kort varsel under
Helen Jacobsens ledelse viderefører de gamle traditioner på en flot og værdig
måde.
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. Vi ville være
taknemmelig for, at minjan-listen kunne udvides til at omfatte flere personer,
således at vi ikke skal trække på de samme personer hver gang.
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.
Bestyrelsesmøderne er præget af stor talelyst med gode og konstruktive
diskussioner i en god atmosfære.
Chevra Kadisha, Broderselskabet og Det jødiske Begravelsesselskab af 1810
har endnu en gang afholdt 2 sam-arrangementer.
Vejret var med os til Tikun Hoshana Rabba. Arrangementet var velbesøgt og
med deltagelse af ikke mindre end 4 rabbinere.
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 bl.a sendt blomsterhilsener til æresmedlem Hannah
Schalimtzek og Miriam Bograd.
Vi har gratuleret Adam Niemann og hustru med brylluppet.
I anledning af Gert Unterschlags 75 års dag har vi bl.a. sammen med de 2
andre selskaber og MT deltaget i en kiddush efter shabbat gudstjenesten.
I anledning af Jan Strumbergers 70 års dag har vi deltaget i en indsamling til
fordel for Aktionsgruppen.
Endvidere har vi sendt en hilsen til rabbiner Jair Melchior og budt ham og hans
familie velkommen til menigheden i København med ønsket om godt
samarbejde i tiden fremover.
Vi har ikke kørt hvervekampagne for at få nye medlemmer i 2013. På trods
af dette har vi alligevel 381 medlemmer.
Kommunikationen til 2/3 af vore medlemmer foregår nu pr. e-mail. Dette
medfører selvfølgelig, at der ikke bliver udsendt indbetalingskort til brug for
indbetaling af kontingent. Beløb samt konto hvortil dette skal indbetales
fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen. Alligevel måtte vi konstatere,
at ca. 100 medlemmer var i restance pr. 1. november. Gennem en aktiv
indsats var dette tal dog nedbragt til ca. 20 ved udgangen af året. Hvis vi
oplever en gentagelse i 2014, vil bestyrelsen overveje at lade kontingentet
opkræve via Betalingsservice, hvilket ikke er omkostningsfrit.

Ændring af e-mail adresser bedes venligst meddelt bestyrelsen eller ved via
Selskabets hjemmeside.
Også i år skal der lyde en tak til overrabbiner Bent Lexner for et godt
samarbejde. Vi ser frem til, at den nye forklaring og vejledning for udførelse af
tahara foreligger. Også tak til rabbiner Jair Melchior, der udviser stor interesse
for vort virke og som ofte stiller op som minjanmand.
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.

