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Generalforsamling den 25. marts 2018 
Bestyrelsens beretning for året 2017 
 
Jeg skal bede jer rejse jer op: 
 
 
 
Siden sidste generalforsamling har vort selskab mistet følgende medlemmer: 
 
Aron Skop 
Louis Ruben 
Salomon Vainer 
 
Aron Skop gik bort I en alder af 83 år. 
Der er sikkert ikke mange i vor menighed, der ikke har haft kontakt med Aron Skop på et eller andet 
tidspunkt. 
Aron blev i en ung alder lærer på Carolineskolen, hvor han fungerede under flere skoleinspektører, 
og hvor han mødte sin hustru Hannah gennem mange år. Aron, der var et stille og roligt menneske, 
blev senere inspektør på skolen, hvor han skulle arbejde sammen med en stærk viceskoleinspekør 
og en ligeså stærk leder af den religiøse linje på skolen. Denne cocktail kunne indimellem give 
problemer som Aron dog løst på sin kompromissøgende facon. 
Det skal nævnes, at Aron stod fadder til de senere populære rejser til Israel for skolens ældre 
elever. 
 
Louis Ruben er gået bort i en alder af 89 år. 
Han boede sine sidste år på Deborah Centret, hvor han pludselig blomstrede op efter en lang og 
hård sygdomsperiode. 
Louis blev uddannet indenfor Postvæsenet og havde en stilling som overpakkemester. 
Han blev sideløbende med sit arbejde uddannet som koncertsanger. Hans evner blev flittigt brugt i 
synagogekoret, ved sammenkomster i flere jødiske foreninger og ikke mindst ved de 3 
begravelsesselskabers årlige arrangementer for medlemmerne. 
Louis Ruben var gennem en lang årrække bestyrelsesmedlem i Det jødiske selskab af 1810, hvor han 
ydede en stor og værdig indsats som forstander.  
 
Vi er mange, der vil savne vor 2 afdøde medlemmer og vore tanker går til deres familier. 
 
Æret være deres minde. 
 
Tak. 
 
 
 
 
 



 
Efter generalforsamlingen i 2017 konstituerede bestyrelsen sig således 
 
Kasserer og protokolansvarlig Johnny Tikotzki 
Sekretær Bjarne Bikov 
Finanssekretær Gunnar Bjørk 
 
Som bestyrelsemedlemmer: 
Helen Jacobsen 
Mozes Bergmann 
Simon Fisch 
Henry Nachmann 
Leo Hess 
 
Som Suppleanter valgtes Ebbe Siber og Simon Bergmann. 
 
Bestyrelsen valgte mig som formand og Johnny Tikotzki som næstformand. 
 
I kalenderåret 2017 har selskabet medvirket ved 29 begravelser, der fordeler sig med 15 kvinder og  
14 mænd. Siden årsskiftet har vi medvirket ved yderligere 4 begravelser. 
 
Ved årsskiftet 2017/2018 har Leo Hess overtaget kassererhvervet efter Johnny Tikotzki. Der skal 
herfra lyde en stor tak til vor afgående kasserer gennem 44 år, for den store indsats han med stort 
engagement og pligtopfyldelse han har ydet gennem alle årene.  
Det skal her nævnes, at ved Johnnys store indsats har selskabet ved årsskiftet kun 12 restanter. 
Dette på trods af, at vi ikke længere udsender girokort til opkrævning af kontingent. 
Også en stor tak til Annie, der har hjulpet Johnny gennem perioden med pen og blæk til den digitale 
verden, hvor der ikke længere er det store behov for genanvendelse af konvolutter. Johnny har 
givet tilsagn om, at han er villig til at fortsætte som næstformand og protokolfører perioden ud. 
 
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 vort selskab, de 2 andre selskaber og ikke 
mindst Det jødiske Samfund kan være stolte af. 
 
Det er med beklagelse jeg skal nævne, at Helen Jacobsen har valgt at trække sig som leder af 
dametaharagruppen. Helen overtog hvervet efter Hannah Schalimtzek og har videreført de mange 
traditioner på værdig vis. En stor tak skal her lyde til Helen Jacobsen, som i øvrigt er indstillet på at 
deltage i taharagerningen når behov opstår. 
Yvonne Scheftelowitz har indvilget i at overtage lederskabet. Yvonne er startet op i gruppen under 
Hannah Schalimtzeks ledelse, og Yvonne vil videreføre gerningen på en sådan måde, som har været 
kendetegnet for dametaharagruppen igennem mange år. 
 
 



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 begravelserne. 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 hos formanden. Møderne 
foregår i en fordragelig og behagelig stemning med stor deltageraktivitet 
 
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 formand har ejerskabet af selve arrangementet. 
 
Vi har i 2017 markeret fødselsdage og andre mærkedage, ved at skænke bidrag til velgørende 
formål.  
 
Som det er mange bekendt, har der været tradition for at den ansvarlige repræsentant for 
Begravelsespladserne, har overbragt en hilsen på vor Generalforsamling, som udtryk for 
repræsentantskabets taknemmelighed for det arbejde vi udfører. 
 
I min egenskab af formand har jeg fremsendt indkaldelsen til generalforsamlingen til DJS´S formand, 
idet jeg samtidig har meddelt ham, at vi intet har hørt fra DJS siden John Dessauers afgang som 
ansvarlig for området. 
 
Jeg har endvidere vedlagt vort regnskab for 2017, hvoraf fremgår, at bestyrelsen foreslår 
generalforsamlingen at hensætte et beløb på 10.000,00, der sammen med tilskud fra de 2 andre 
selskaber samt beløb fra DJS skal anvendes til renovering/maling af kapellet på begravelsespladsen.  
 
 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. 


