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Bestyrelses beretning for året 2018 
 
Siden sidste generalforsamling har vort selskab mistet følgende medlemmer 
Ina Ankersen 
Ino Jacobsen 
Marcus Elbaum 
Henning Oppenheim  
Tove Vollmond f. Saietz 
Paul Bachmann 
 
Ino Jacobsen havde været I forskellige jobs inden han satte sig i kontorchefstolen i Det Mosaiske 
Troessamfund. Som medlem af repræsentantskabet i 1991/1992 havde jeg den glæde, at arbejde 
sammen med Ino. Vi havde et rigtig godt samarbejde, og jeg nød godt af Inos store viden om 
menighedens mange medlemmer og organisationer. Ino havde fingeren på pulsen og gennem hans 
medlemskab af bestyrelsen for bl.a. Hakoah havde han en bred indsigt i hvad der rørte sig ude 
omkring.   
Når medlemmer havde problemer der skulle løses, var det altid Ino man spurgte efter. Selv om han 
ofte var optaget af mange forskelligartede opgaver, var der også tid til social snak, hvilket især de 
ældre medlemmer satte stor pris på. 
 
Henning Oppenheim var et trofast medlem af vort selskab. Når behov opstod for folk til minjan, 
kunne vi altid ringe til Henning, og selvom han lige skulle spørge om navnet på afdøde, kunne vi 
som regel regne med hans deltagelse. 
Hennings store hobby var at møde op til de årlige generalforsamlinger, ikke alene hos os men også i 
andre foreninger, og altid var der spørgsmål til vores virke, som måske ikke lige fremgik af 
vedtægterne.  
Henning gik aldrig af vejen for en god diskussion, som dog ofte foregik med et glimt i øjet. 
 
Æret være vore afdøde medlemmers minde. 
Tak. 
 
Efter generalforsamlingen i 2018 konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand Erik Nathan 
Næstformand og protokolansvarlig Johnny Tikotzki 
Sekretær Bjarne Bikov 
Kasserer Leo Hess 
Finanssekretær Gunnar Bjørk 
 
Som bestyrelsesmedlemmer: 
Yvon Scheftelowitz 
Henry Nachmann 
Mozes Bergmann 
Simon Fisch 



Som  suppleanter valgtes Ebbe Siber og Simon Bergmann 
 
Revisorerne Erling Krivaa og Bjarne Krasnik modtog genvalg. 
 
I kalenderåret 2018 har selskabet medvirket ved 30 begravelser, heraf 18 kvinder og 12 mænd. 
Siden årsskiftet har vi medvirket ved yderligere 10 begravelser. 
 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 2 møder. Sommermødet blev afholdt hos  
Gert Unterschlag i Hornbæk og vintermødet blev afholdt hos Henry Nachmann. Revisionsmødet 
blev traditionen tro afholdt hos Gunnar Bjørk. Tak til Helen, Lone og Ruth for husly og flotte 
traktementer. 
 
Vort selskab har deltaget i 2 sam-arrangementer med Chevra Kadisha og Jødisk Broderselskab af 
1768. Til Hoshana Rabba deltog 20 personer og ved Jom Hava´ad arrangementet deltog 30 
personer, heriblandt ambassadør Benny Dagan, overrabbiner emeritus Bent Melchior, overrabiner 
emeritus Bent Lexner, overrabbiner Jair Melchior og rabbiner Yitzi Lowenthal. 
 
I 2018 har selskabet skænket et beløb på 10.000,00 til Den danske Israelindsamling til fordel for 
Victims of terror projektet. 
Ligeledes har vi markeret mærkedage, ved at skænke beløb til velgørende formål. Herunder har vi 
i forbindelse med Gert Unterschlags runde fødselsdag, i samarbejde med de 2 andre selskaber, 
skænket et beløb til Blindeinstituttet i Jerusalem. 
 
I forbindelse med opfølgning på kontingentindbetalinger har bestyrelsen valgt at ekskludere 4 
medlemmer på grund af manglende indbetalinger for de seneste 3 år. 
For at lette arbejdet for kassereren og medlemmerne, har vi opfordret medlemmerne til at oprette 
fast tilbagevendende betaling i deres netbank. 
 
 
Også i år skal der lyde en tak til vore 2 revisorer for godt samarbejde og endnu et flot regnskab, 
der viser et klart og retvisende billede af selskabets regnskabsmæssige situation. 
 
 
Også tak til Gert Unterschlag for godt samarbejde, hans ihærdighed i forbindelse med 
medlemshvervning og hans interesse for selskabet i øvrigt. 
 
 
Selvom vi på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til baggrunden for opsigelsen af kantor Oren 
Atzmor, skal vi beklage, at menigheden mister en kantor, hvis smukke sang har betaget de fleste, 
det være sig i synagogen og ikke mindst på begravelsespladsen. 
Det har været kendetegnende for Oren, at han altid har sunget på en højtidelig og værdig måde, 
hvad enten det var til en ”stor” begravelse med mange deltagende personer eller til en ”lille” 
begravelse, hvor der kun deltog ganske få personer.  
Oren har altid behandlet alle ens. 
 



Til sidst og ikke mindst tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde omkring alle de funktioner 
der forekommer i vores bestyrelse. Special tak til Leo Hess og Gunnar Bjørk, der har fået 
digitaliseret kassererfunktionen, tak til Bjarne Bikov for genopretning af selskabets hjemmeside  og  
tak til fungerende forstandere der på en ordentlig og værdig måde yder en stor indsats i forbindelse 
med minjan og tahara. 
 
Jeg stiller hermed bestyrelsens beretning til behandling og godkendelse. 


