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BERETNING 
 
 

Det jødiske Begravelsesselskab af 1810 
Generalforsamling den 23.11.2020 
Bestyrelsens beretning for året 2019 og frem til den 20. oktober 2020 
 
 
Siden sidste generalforsamling, der blev afholdt den 31. marts 2019, har vort selskab i den 
resterende del af 2019 mistet følgende medlemmer  
 
Lilian Melchior f. Weisdorff 
Flemming Benjamin Cohn 
Allan Aron Fogel 
Ketty Schwarz f. Riskin 
 
og i 2020 indtil den 20. oktober 2020 
 
Rachel Bermann f. Saul 
Henning Israelsson 
Poul Karlin 
Emanuel Hanuka 
Lennart Karlin 
Herbert Krogmann 
Bjarne Karpantschoff 
Isaak Berkowitz 
Natalio Belchuke 
 
Æret være deres minde. 
 
Efter generalforsamlingen i 2019 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. 
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I kalenderåret 2019 har selskabet medvirket ved 34 begravelser, heraf 21 kvinder og 13 mænd. 
 
Siden årsskiftet og indtil den 20. oktober 2020 har vi medvirket ved yderligere 23 begravelser, heraf 
5 kvinder og 18 mænd. 
 
Som bekendt blev afholdelsen af generalforsamlingen den 29. marts 2020 udsat på grund diverse 
sikkerhedsforanstaltninger i forbindelse med coronavirussen. 
 
Ved udbruddet af coronavirussen har vort selskab i samarbejde med rabbinatet og bedemanden 
udfærdiget retningslinier for taharahandlingen, højtideligheden i kapellet samt selve 
begravelsesceremonien, hvorefter vi kan konstatere, at vi har levet op til de påbud og anbefalinger, 
der er fremsat af myndighederne. 
 
På grund af, at størsteparten af selskabets bestyrelse tilhører risikogruppen, har rabbinatet siden 
marts måned i år ønsket at fritage denne gruppe for at deltage i taharagerningen, der således er 
blevet udført af yngre kræfter, der hermed skal takkes for deres store indsats. 
 
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen afholdt 1 møde. Sommermødet blev afholdt her i 
huset. Vintermødet blev den 12. januar erstattet af et nyhedsbrev. Revisionsmødet blev traditionen 
tro afholdt hos Gunnar Bjørk. Tak til Gunnars Ruth for husly og traktement. 
 
Bestyrelsen har haft den glæde at udnævne Henry Nachmann til æresmedlem af Begravelses- 
Selskabet, i anledning af hans mangeårige gerning og indsats for selskabet samt for kærlighed og 
respekt af høj jødisk moral og etik i chevrearbejdet. 
 
Traditionen tro har vort selskab i 2019 deltaget i 2 sam-arrangementer med Chevra Kadisha og 
Jødisk Broderselskab af 1768. Til Jom Havaad deltog 45 personer, der blev underholdt af kantor 
Oren Atzmor. Et rigtig godt og hyggeligt arrangement. 
 
I 2019 har selskabet skænket et beløb på 5.000,00 til Den danske Israelindsamling. Vi har 
endvidere hensat et beløb på 10.000,00 til anvendelse i forbindelse med renoveringsopgaver på 
begravelsespladsen.  
 
For at lette arbejdet for kassereren og medlemmerne i forbindelse med kontingentindbetalingen, har 
vi endnu en gang 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. 
 
Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde omkring alle de funktioner der forekommer i vores 
bestyrelse. Der skal lyde en speciel tak til næstformand Johnny Tikotzki, der flittigt opdaterer 
selskabets protokol, således at eftertiden kan følge med i vort virke. 
 
Til sidst og ikke mindst endnu en gang tak til de personer udenfor bestyrelsen, der deltager i 
taharagerningen og til de, der trofast stiller op som minjanfolk.  
 
Jeg stiller hermed bestyrelsens beretning til behandling og godkendelse. 
 
20.10.2020/en 
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