Det jødiske Begravelsesselskab af 1810
Generalforsamling den 20. marts 2017
Bestyrelsens beretning for året 2016
Jeg skal bede jer rejse jer op:
Siden sidste generalforsamling har vort selskab mistet følgende medlemmer:
Liselotte Seltzer-Plon f. Kimmel
Bernhard Senderowitz
Joseph Leiboschitz
Selig Celli Freifeldt
Arne Melchior
Helene Joffe f. Komicki
Erik Laurits Grün
Rosa Schwartzberg f. Belchuke
Henny Maud Ritz
Henning Paikin
Eda Zelkowitz
I en alder af 91 år sov Arne Melchior stille ind den 24. september 2016.
Arne blev medlem af vort selskab i en meget ung alder, og var en vores ældste medlemmer.
Han blev bestyrelsesmedlem og fungerede som forstander i årene 1972 til 1982. Gennem årene
fulgte han selskabets arbejde og deltog gerne aktivt i generalforsamlingerne.
Arnes menneskesyn harmonerede godt med Selskabets idealer om, at alle skal behandles på en
ordentlig og værdig måde.
Erik Grün blev begravet den 2. oktober 2016. Erik Grün var gennem en lang årrække revisor for vort
selskab, hvor han med ærbødighed udførte sit hverv til alles tilfredshed.
Erik Grün var det man kalder for en bekovet mand, hvilket kom til udtryk gennem hans
personlighed,og ikke mindst hans arbejde for vort selskab gennem årene samt hans arbejde som
kasserer på wizo basaren.
Gennem de sidste år passede han sin Nellie, som han besøgte hver eneste dag på Deborah Centret.
Vore 11 medlemmer vil blive savnet og vore tanker går til deres familier.
Æret være deres minde.
Efter generalforsamlingen i 2016 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 2016 har selskabet medvirket ved 28 begravelser, der fordeler sig med 10 kvinder og
18 mænd. Siden årsskiftet har vi medvirket ved yderligere 8 begravelser.
Endnu en gang skal der lyde en stor tak til gruppen af damer og mænd, der altid udfører
taharagerningen på en ordentlig og værdig måde, som alle kan være stolte af.
I juni 2016 valgte Jette og Jan Strumberger at gå på alijah. For Selskabet betød det, at gruppen af
taharadamer blev én mindre.
Jans afgang fra bestyrelsen betød, at vi mistede et bestyrelsesmedlem, der trofast stillede op, når
der var behov for taharafolk, når der var pludselig opstod behov for en fungerende forstander eller
når der skulle bæres eller skovles. Jan har altid påtaget sig disse opgaver, selvom hvervet som
formand for synagogeforstandersskavet har trukket store veksler på ham.
Som udtryk for vor taknemmelighed for Jette og Jans indsats har Selskabet skænket et beløb til
velgørende formål i Israel.
Første suppleant Leo Hess har overtaget Jan Strumbergers plads i bestyrelsen.
Også i år skal der lyde en stor tak, til de personer der ofte med kort varsel møder op og er med til at
sikre, at der er minjan til begravelser. Kredsen af personer som vi kan kontakte når behov opstår,
må gerne udvides så vi ikke nødvendigvis skal trække på de samme personer.
Bestyrelsen har afholdt 2 møder siden sidste generalforsamling. Sommermødet blev endnu en gang
afholdt hos Annie og Johnny Tikotzki, medens vintermødet blev afholdt i Biblioteket i det Jødiske
Hus. Tak til Annie og Johnny
Traditionen tro, blev revisionsmødet holdt hos Gunnar Bjørk. Tak til Ruth og Gunnar.
Vi har gennem de senere år deltaget i 2 sam-arrangementer med Chevre Kadisha og Jødisk
Broderselskab af 1768, hvor Broderselskabet har ejerskabet af selve arrangementet.
Hoshana Rabba arrangementet i efteråret 2016 blev dog aflyst på grund af manglende tilslutning.
Jom Kippur Katan arrangementet i februar i år blev gennemført med 25 deltagere.
Vi har i 2016 markeret fødselsdage og andre mærkedage, ved at skænke bidrag til velgørende
formål. Her skal nævnes, at vi har skænket et beløb på 5.000,00 til Keren Hayesod til fordel for
Indsamlingen i forbindelse med skovbrandene i Haifa området.
Jeg skal rette en tak til vore 2 revisorer for godt samarbejde og et flot regnskab.
En tak til Gert Unterschlag for godt samarbejde og for mange gode og interessante input på vores
bestyrelsesmøder.

Og ikke mindst en stor tak til hele bestyrelsen for et fortrinligt samarbejde, også i de perioder, hvor
der har været få til at klare de opgaver, som vi som begravelsesselskab har påtaget os.
Jeg stiller hermed bestyrelsens beretning til behandling og godkendelse.

