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BERETNING 
 
Det jødiske Begravelsesselskab af 1810 
Bestyrelsens beretning for året 2021 og frem til 21. april 2022 
 
Siden sidste generalforsamling, der blev afholdt den 24. marts 2021 har vort selskab i den resterende del af 
2021 mistet følgende medlemmer 
 
Ingar Bermann 
Bent Melchior 
John Solove 
Bent Bograd 
Birgit Meyer f. Weinstock 
Marcus Choleva 
Birte Cohn f. Bornstein 
Poul Abramson 
 
 
Og i 2022 indtil den 21. april 2022 
 
Salle Salomon Fischermann 
Steen Cadan 
Jørgen Kønigshøfer 
Joan Oppenheim 
Rachel Skoropa 
Esther Lexner 
 
Æret være deres minde. 
 
Efter generalforsamlingen i 2021 konstituerede bestyrelsen sig således: 
Formand Erik Nathan 
Næstformand og protokolansvarlig Johnny Tikotzki 
Sekretær Bjarne Bikov 
Kasserer Leo Hess 
Finanssekretær Gunnar Bjørk 
 
Som bestyrelsesmedlemmer 
Yvonn 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 2021 har selskabet medvirket ved 34 begravelser, heraf 14 kvinder og 20 mænd. 
Siden årsskiftet og indtil 21. april 2022 har vi medvirket ved yderligere 11 begravelser, heraf 4 mænd og 7 
kvinder. 
 
På grund af coronasituationen blev generalforsamlingen i 2021 afholdt skriftlig, hvilket ikke gav anledning til 
problemer. 
 
 
 

mailto:Nathan@post9.tele.dk


 

Erik Nathan                                                                  Bjarne Bikov                                                      Leo Hess 

Formand                                                                       Sekretær                                                           Kasserer  
Sankt Nikolaj Vej 9, 5. tv.                                             Kabbelejevej 30                                                 Mosedraget 5 
1953 Frederiksberg C                                                  2700 Brønshøj                                                   2730 Herlev 

Nathan@post9.tele.dk                                                 bikov@kabelmail.dk                                           l.hess@lhess.dk  
+45 6150 6846                                                             +45 8175 1070                                                   +45 2640 4698                                                                                                                                         

 
 
 
I forbindelse med at samfundet åbnede sig igen i forbindelse med at coronasmitten aftog, kunne vi i august 
genoptage vores fysiske bestyrelsesmøder. 
 
For at reducere omkostningerne vil vi fremover forsøge at afholde møderne privat hos 
bestyrelsesmedlemmerne. 
 
Samarrangementerne med Jødisk Broderselskab af 1768 og Chevre Kadisha har på grund af 
coronasituationen været aflyst, og der har ikke været taget initiativ til at genoptage traditionen efter situationen 
har ændret sig. 
 
Som det fremgår af det udsendte regnskab har bestyrelsen atter i 2021 valgt at hensætte et beløb på 
14.000,00 til diverse arbejder på begravelsespladsen. 
I foråret 2022 har vi bevilget kr. 10.000,00 til Keren Hayesods indsamling til fordel for jøderne i Ukraine. 
 
Det glæder formanden, at samarbejdet i selskabets bestyrelse fungerer til alles tilfredshed. Er man forhindret i 
at deltage i følge turnusordningen, er andre straks villige til at tage over. Tak til alle. 
 
Der skal lyde en stor tak til vore 2 revisorer, kassereren og finanssekretæren for endnu et flot regnskab. 
 
Også en stor tak til Gert Unterschlag for et godt samarbejde og hans ihærdighed for at sikre, at menighedens 
afdøde medlemmer begraves på en ordentlig og værdig måde. 
 
Til sidst og ikke mindst en stor tak til de personer, der både på damesiden og herresiden deltager i 
taharagerningen og til de, der trofast stiller op når der er behov for minjanfolk. 
 
Jeg stiller hermed bestyrelsens beretning til behandling og godkendelse. 
 
April 2022. 
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