BERETNING

Det jødiske Begravelsesselskab af 1810
Generalforsamling den 24.03.2021
Bestyrelsens beretning for året 2020 og frem til den 25. februar 2021

Siden sidste generalforsamling, der blev afholdt den 23. november 2020, har vort selskab i den
resterende del af 2020 mistet følgende medlemmer
Jan Norden
Gunner Ruben
Helen Lang f. Aabo
og i 2021 indtil den 25. februar 2021
Jan Igelski
Salo Wassermann
Miriam Bograd f. Skobitz
Yvonne Katz Juul
Æret være deres minde.

Efter generalforsamlingen i 2020 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 2020 har selskabet medvirket ved 29 begravelser, heraf 9 kvinder og 20 mænd.
Siden årsskiftet og indtil den 25. februar 2021 har vi medvirket ved yderligere 11 begravelser, heraf
5 kvinder og 6 mænd.

Erik Nathan
Formand
Sankt Nikolaj Vej 9, 5. tv.
1953 Frederiksberg C
Nathan@post9.tele.dk
+45 61506846

Bjarne Bikov
Sekretær
Kabbelejevej 30
2700 Brønshøj
bikov@kabelmail.dk
+45 8175 1070

Leo Hess
Kasserer
Mosedraget 5
2730 Herlev
l.hess@get2net.dk
+45 2640 4698

På grund af myndighedernes restriktioner herunder forsamlingsforbud blev generalforsamlingen i
2020 afholdt skriftligt den 23. november 2020.
Udover regnskabsmødet har bestyrelsen ikke afholdt fysiske møder i kalenderåret.
De traditionelle samarrangementer med Chevre Kadisha og Jødisk Broderselskab af 1768 har været
aflyst på grund af forsamlingsforbuddet.
I 2020 har selskabet skænket et beløb på 5.000,00 til Den danske Israelindsamling. Vi har
endvidere hensat et beløb på 14.000,00 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, kassereren og finansssekretæren 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, og hans ihærdighed for at sikre, at
myndighedernes forbud og restriktioner overholdes..
Tak til hele bestyrelsen for et godt samarbejde omkring alle de funktioner der forekommer i vores
bestyrelse.
Til sidst og ikke mindst en stor 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.
Marts 2021./en
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