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Klummen

AF FORMAND PETER TRETOW-LOOF

Dette nummer af KONTAKTEN er først udkommet i september måned 
– og ikke i slutningen af juni, som det plejer. Årsagen er, at bestyrelsen, 
med redaktionen i spidsen, fi nder det mere praktisk og mindre arbejdsbe-
lastende i travle perioder, at udsende KONTAKTEN i marts og septem-
ber måneder. I år vil næste nummer dog stadig udkomme i december, så 
vi får to blade på gaden, som vi plejer.

Jeg håber, vore læsere og annoncører vil acceptere denne lille ændring i 
udgivelses tidspunkterne.

Generalforsamlingen fandt i år sted den 26. maj på den charmerende kro 
– Kudskehuset ved Skjoldenæsholm syd for Tølløse. Også i år var det 
dejligt at byde velkommen til fl ere, der aldrig før havde deltaget i Elevfor-
eningens generalforsamling, eller hvor det var rigtig mange år siden. Læs 
mere herom i referatet.

Som det sikkert er fl ere bekendt, er Solbjerg Kirkegård, hvor frk. Høyer 
og frk. Hesseldahl ligger begravet, under nedlæggelse. Det betyder, at vi 
ikke længere kan forny gravfæstebrevet. Som konsekvens heraf, har be-
styrelsen haft fl ere gode samtaler med skolens formand Steen Bjerrega-
ard Christiansen og skoleleder Flemming Ellingsen om muligheden for at 
fl ytte den store smukke gravsten med TMR logoet ned på skolen. Begge 
synes de, at det er en god og smuk idé, og tanken er, indtil videre, at stenen 
bliver sat ved siden af mindestenen foran skolen. Begge sten vil i givet fald 
komme til at stå op ad sidefl øjen under det gamle TMR logo.  Vi vil forsøge 
om ”afsløringen” kan fi nde sted i forbindelse med næste års generalfor-
samling og vil løbende holde medlemmerne orienterede.
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Skolen er nu ved at være helt færdig med den store ombygning og istand-
sættelse. Hovedbygningen fremtræder fl ottere end nogen sinde, og så er 
der bygget en masse dejlige og absolut tidssvarende klasseværelser med 
alle tænkelige faciliteter og meget mere på skolearealerne bag ved, lige-
som der arbejdes på at få færdiggjort et helt nyt udendørs sportsanlæg. 
Man må sige, at det er blevet en helt anden skole, end dengang vi gik der. 
Den 25. maj var der åbent hus, hvor både Troels og jeg deltog, for at se og 
opleve alle herlighederne. Et stort tillykke til Sejergårdsskolen.

Elevforeningens medlemstal er nogenlunde stabilt, og vi har stadigvæk en 
god og sund økonomi, så der er råderum for endnu fl ere nye medlemmer. 
Jeg vil derfor som sædvanligt opfordre alle til at kigge lidt efter i krogene 
i jeres bekendtskabskreds og se, om der ikke skulle være en enkelt eller 
to gamle skolekammerater, der endnu ikke er medlemmer af vores hyg-
gelige forening.

Jeg ønsker alle et rigtig godt efterår.

Peter Tretow-Loof
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Idrætsstævnerne på Holbæk Stadion

Af Klaus Lunøe, R64

DET VAR SVÆRT FOR KOSTELEVERNE AT KOMME I GANG PÅ KOSTSKOLEN IGEN 
EFTER EN DEJLIG LANG SOMMERFERIE, SOM DENGANG VAR PÅ CA. 6-7 UGER. 

Skolestarten efter sommerferien lå ca. i midten af august måned.

Det var selvfølgeligt spændende at se, hvilket værelse man skulle bo på og 
hvor ens seng stod, hvem man skulle gå i klasse med og hvem, der skulle 
være ens lærere.

TMR-deltagerne fl ot opmarcherede på Holbæk Stadion – i deres hvide idrætstøj.
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Duften af nylakerede senge, pulte 
og borde og oliemættede gulve 
hang i alle klasseværelser og stuer 
på kostskolen. 

Frk. Høyer og frk. Hesseldahl stod 
der for at sige velkommen med de-
res uransagelige smil, men det var 
jo ikke ligefrem dem, man havde 
lyst til at give et knus. 

I gang kom vi selvfølgelig, og efter 
nogle uger blev det meddelt, hvor-
når Idrætsdagen skulle afholdes, 

normalt hen mod slutningen af 
hvert års september måned.

Det var til gengæld en stor dag at 
se frem til. Det samlede hele skolen 
i et fællesmål, både kostelever og 
byelever. Nu skulle de have idræts-
bank, de andre skoler, som vi dyste-
de med på Holbæk Stadion. 

TMR havde stolte traditoner fra 
idrætstævnerne, og vandt ofte po-
kalen, nogle gange endda fl ere år i 
træk.

Lisbeth Ringsted med pokalen og Bodil Birket-Smith med den lille pokal.
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År for år blev det på pokalen ci-
seleret ind, hvem der havde vundet 
den. 

Den store fl otte pokal var en van-
drepokal, som stod på den skole, 
som havde vundet idrætstævnet 
det år, og indtil næste års idræts-
stævne. Havde vi tabt pokalen et 
år, skulle den i sagens natur vindes 
tilbage næste år.

På TMR stod pokalen i dagligstuen 
med det sort/hvide fjernsyn af mær-
ket LL (Linnet og Laursen), samme 
mærke, som den store radio med 
det grønt lysende fokusøje. Det var 
den radio, som frk. Høyer ved en 
anden lejlighed – under et raseri-
anfald – smadrede med en hammer. 
Læs om den hændelse og mange 
andre hændelser i kosteleven Kas-
per Rostrups nylig udgivne og vel-
skrevne bog: “Sølvfl oden”, som in-
deholder så mange genkendelige 
hændelser på en af Danmarks mest 
besynderligt drevne kostskoler.

Pokalen stod  og “pralede” af store 
sportslige bedrifter til højre for 
fjernsynet, oven på endevæggens 
store bogreol med blandt andet 
Salmonsens Leksikon, et vældigt 
værk på en snes bind eller mere, 

men desværre i sluthalvtredsener, 
var stærk bedaget med fl ere årtier 
på bagen. 

I den måneds tid, hvor elever blev 
udvalgt til at deltage og træne op til 
idrætsstævnet, var skolens idræts-
lærere, Herman Korshøj, som var 
idrætslærer for drengene og Lykke 
Krarup, som var idrætslærerinde 
for pigerne, i deres fulde årlige 
blomstring. De sled dagligt, også i 
fritiden for at få de udvalgte sports-
elever og holdene til at yde det yp-
perste, når dagen kom. 

Heldigvis var der mange, som del-
tog i stævnet. Først og fremmest 
fordi, der også var holdkonkurren-
ce. Men til enkeltmandskonkurren-
cerne skulle de bedste til sporten 
udvælges. Der skulle vælges. 

Hr. Korshøj og frk. Krarup gik med 
energi i gang med udvælgelsen. 

Der blev løbet på 60 og 100 meters 
distancen, der blev sprunget højde-
spring og længdespring. Der blev 
øvet stafetløb, der var fodbolds-
konkurrencer og langboldskonkur-
rencer. Og konkurrencer blev for-
delt på de små og de store. 
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En af de elever,  som jeg omkring 
1960 husker udskilte sig som en 
dygtig sportsmand, var Jan Eng-
holm. Han var skolens hurtigste lø-
ber, kunne løbe 60 meter på ca. 10 
sekunder og 100 meter på ca. 15-
16, Vi andre skulle være glade, hvis 
vi kunne nå de 60 meter på om-
kring 12 sekunder og 100 m på 18-
19 sekunder. Højdespring og læng-
despring var han også mester i. 1 
meter og 40 centimeter skulle man 
gerne kunne springe i højdespring 
og længdespring, over de 4 meter. 

Dengang Jan Engholms lillebror, Pe-
ter Engholm, sprængte sin hånd i 
luften med en jernstang fyldt med 
hjemmelavet krudt, fi k Jan Engholm 
efter sigende vinger på sine ankler. 
Han spurtede op til dr. Petersen på 
olympisk rekordtid, rev dr. Petersen 
ud af konsultationlokalet, fi k ham i 
rekordfart ned på skolen,  hvor dr. 
Petersen fi k lagt en effektiv slynge 
om håndstumpen, som var tilbage, 
så blodtabet blev standset. Uden 
den indsats havde Peter sikkert 
ikke overlevet. 

Også Steen Linnet var en super 
hurtig løber, og dygtig til længde-
spring og højdespring. 

På pigesiden var der Bodil Birket-
Smidt. Den fødte sportspige, bedste 
til løb, længdespring, højdespring og 
langbold. Sød og graciøs og med et 
smil, der, som det hedder “afsløre-
de en perlerække af sunde tænder.”

Også Lisbeth Johansen og Marchen 
Jansen, som gik en klasse under mig, 
var supergode sportspiger, simpelt-
hen gode til al sport, og de gik op 
i konkurrencerne med liv og sjæl. 

Der var mange andre dygtige 
sportselever på skolen, ingen glemt, 
selvom de ikke er nævnt her.

Efter ugers udvælgelse og træning 
oprandt idrætsdagen. De skoler, 
som vi kæmpede mod var skoler 
i Jyderup, Høng, Haslev og Samsø. 
Måske der var en skole mere? Sær-
lig dem fra Jyderup, var vores vær-
ste konkurrenter i nogle år. 

Idrætstævnet blev afviklet på Hol-
bæk Stadion. Vi blev sat ind i busser 
om morgenen og afsted gik det i 
højt humør. 

Som indledning til idrætsdagen var 
der indmarch på Stadion, og hvilken 
indmarch!
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Os deltagende sportselever fra 
TMR var altid klædt i hvidt. De an-
dre skolers sportselever var som et 
kludetæppe at se på. TMR-eleverne 
udskilte sig derfor markant ved ind-
marchen med en af de store dren-
ge som fanebærer af Dannebrog, i 
spidsen for de hvidklædte elever. Et 
prægtigt og imponerede syn. 

Husker jeg ikke galt, gjaldede me-
lodien til “I alle de riger og lande”, 
ud af højttalerne ved indmarchen. 
Smukt var det at se TMR’s hold stil-
le sig op ved siden af de andre hold 
på Stadions store fodboldbane. Se 
foto side 7.

Efter velkomsttaler vandrede hol-
dene ud, konkurrencerne gik i gang, 
og en stram timeplan gik i gang. Selv 
var jeg en god løber og deltog i de 
forskellige løbekonkurrencer og i 
stafetløbet. Også på fodboldholdet 
for min årgang spillede jeg med på. 

Efter nogle timers dyster alle vegne 
rundt om på det store stadion,  be-
gyndte rygterne at svirre om hvem, 
der havde vundet af skolerne i de 
forskellige discipliner.  Man forsøgte 
at følge med i, hvor ens skole sam-
let lå i feltet, men det var en umulig 
opgave. Man fi k blot en fornemmel-

se af, om det gik den rigtige eller 
den forkerte vej. 

Når man ikke deltog i konkurren-
cer, gik man rundt og hyggede sig, 
så de andres konkurrencer, hang ud 
med kammerater og de sødt klæd-
te piger i hvidt. På en aller anden 
måde fl øj dagen. 

Et af højdepunkterne var de stores 
stafetløb. TMR havde i 1962, et af de 
bedste stafetløberhold,  De stores 
stafetløb, 4 x 100 meter, lå altid til 
sidst på idrætsdagen. Det trak alle 
tilskuere og sportsdeltagere til sig, 
når det blev afviklet. 

I 1962 bestod de stores stafethold, 
se foto side 12, blandt andet af Pe-
ter Bertram (yderst til venstre på 
foto) og Steen Linnet (i midten 
af foto). Det var et sejt hold, der 
vandt stafetkonkurrencen det år, og 
det med mange længder. 

I det hele taget gik det TMR så godt 
det år, at vi vandt pokalen med Lis-
beth Ringsted, som pokalmodtager, 
se forsidefoto. Se, hvor hun stråler 
og med hende strålede alle TMR-
elever og lærere i mange uger det 
år. Sødt er sejrens palmer. På forsi-
defoto er også en af tvillingebrød-
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rene Steuffert og min bror, Mikael 
Lunøe samt hr. Korshøj.
 
Men der var også en lille pokal, den, 
som Bodil Birket-Smith holder i 
hånden, se foto side 8. Var det fordi 
hun havde gjort sig særligt bemær-
ket, som den, der det år havde vun-
det fl est konkurrencer i den årgang 
hun hørte til? Eller var der en regel 
om, at den skole, som vandt årets 
konkurrence fi k en lille pokal til 
evigt eje og minde. Jeg husker det 
ikke, men måske en, som læser den-
ne artikel har et bud? Bag Lisbeth 
Ringsted ses Lotte Henkel, som 
dengang boede på Gl.Tølløse Slot. 

Mange år er der gået siden de her-
lige idrætsstævne dage. Lidt vemo-

dig kan man spørge, hvad er der 
sket med indmarchfanen? Hvad er 
der sket med vandrepokalen? Og 
hvis der var en lille pokal til evigt 
eje for en vindende skole, hvor er 
så de små pokaler, som TMR vandt 
i årenes løb?

Det kunne være noget af en kleno-
die, hvis vores gamle kostskolefor-
ening fi k indmarchfanen til opbeva-
ring. Måske en læser har et bud på, 
om fanen stadig eksisterer og i så 
fald, hvor den i dag opbevares. Må-
ske også læsere af denne artikel har 
spændende fotos fra idrætsdagene 
liggende? Det kunne være spæn-
dende, hvis de kommer frem.

Klaus Lunøe

Stafetholdet med reserve.
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Hr. Pedersen

Af Klaus Lunøe, R64

HVEM HUSKER IKKE HR. PEDERSEN. LÆRER PÅ TMR I 1950’ERNE OG LIDT IND 
I 60’ERNE. 

En speciel lærer var hr. Pedersen, men hvem af lærerne på kostskolen var 
nu ikke specielle på en anden måde. 

Hr. Pedersen husker jeg bedst som vore sanglærer. Det sjove ved det var, 
at han ikke kunne synge og derfor aldrig sang med, når vi små poder satte 
gang i vores struber og stemmebånd.

Hr.  William Pedersen på trappen med sine elever.
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Men på violin kunne han spille, ja 
på violinen var han en dygtig spil-
lemand i hvert fald i forhold til vo-
res niveau, og det var det vigtigste. 
Hans sorte violinkasse fulgte ham 
rundt, når han gik fra klasse til klas-
se, og indeni den lå hans elskede 
violin. 

Hvem husker ikke, når skoleklok-
ken ringede ind fra frikvarter med 
2 lange og 3 korte slag af gangen, 
som kunne høres længst væk nede i 
dalen. Hvem husker ikke, når vi tra-
skede ind i en af de små gule træba-
rakker, som vi kaldte for grønlæn-
derhusene, fordi hvert af husene 
var opkaldt efter en grønlandsk 
by. Dengang med danske navne 
– Godthåb, Holsteinborg, Egedes-
minde, Sdr. Strømfjord og Thule.

Det kunne være i træbarakken 
Godthåb, vi skulle have en sangtime 
med hr. Pedersen. Han var ikke den 
mest præcise lærer, men ind kom 
han med violinkassen under armen, 
og vi havde medbragt sangbogen 
”De små synger”. 

Hr. Pedersen lærte os uden at synge 
– kun violinen sang – sangene ”Mæ, 
sier det lille Lam, Se en lærkerede, 

Ole sad på en knold og sang, I sko-
ven skulle være gilde, Tornerose var 
et vakkert barn” og mange mange 
fl ere børnesange. 

Havde nogen fødselsdag, sang vi ”I 
dag er det Peters fødselsdag”, og 
fødselaren fi k lov til at vælge den 
næste sang. 

Hr. Pedersen bestemte normalt, 
hvilke sange, der skulle synges, men 
var også lydhør overfor hvem, der 
råbte højt om den næste sang. 

Snakken kunne nemt gå i hr. Peder-
sens sangtimer, for han orkede ikke 
at spille på violinen en hel klasseti-
me. Han kunne godt lide at fortælle 
småhistorier og lade os elever stille 
spørgsmål. 

Der skete også ofte det besynder-
lige i hr. Pedersens sangtimer, at han 
efter en halv time lagde violinen, 
fordi der skulle viskes. Resten af ti-
men gik så med, at en elev kom op 
til katederet, hvor hr. Pedersen hav-
de taget de hvide og gule afl ange li-
ster med kostelevernes navne frem 
sammen med et udvalg af hvidt og 
rødt viskelæder. Det hvide viske-
læder var det bløde, det røde var 
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hårdt og stift. Det røde var godt til 
at viske blæk ud, men havde også 
den egenskab, at det simpelthen 
viskede hul i papirer. I listerne var 
der sat krydser, for det meste med 
blyant, men undertiden også med 
blæk. De gule lister var med de små 
kostelevers navn, De hvide med 
de store kostskoleelevers navne. 
Nedad stod navnene i lange rækker, 
dog med passende mellemrum og 
linieinddeling. Listerne blev brugt til  
hver dag at råbe alle kostelevernes 
navne op, dels inden der blev spist 
morgenmad og dels til læsetimen. 

Opgaven oppe hos hr. Pedersen var 
at udviske krydserne og de små 
bemærkninger. Med andre ord, det 
var lister, der blev genbrugt af den 
sparsommelige skole. 

Det var lidt af en ære, at få lov til 
at komme op til hr. Pedersen for at 
viske ud. Man kom tæt på ham, og 
han opmuntrede til at være dygtig 
med at viske ud, kunne også være 

hjælpsom med at holde papiret 
stramt, hvis noget var svært at vi-
ske ud. Små ordvekslinger blev det 
til. Den heldige blev udskiftet efter 
5-7 minutter, så var der ikke fl ere 
kræfter i de små fi ngre. Mens der 
blev visket, hyggede resten af klas-
sen sig med at  tegne og småsnakke.

I det store og hele var hr. Pedersen 
en godmodig lærer. Når noget blev 
ham for meget blev man afstraffet 
på den specielle måde, at han hev 
op i ens små hår ved tindingerne, 
og det gjorde så nas, at man fulgte 
med op på den yderste tå, og nær-
mest så ud til at hænge i tindinge-
hårene.  Tit var det til stor moro 
for de klassekammerater, der stod 
og så på. Gik det meget højt, kunne 
hr. Pedersen afslutte med, hvad man 
må kalde en blød lussing. Derefter 
var straffen udstået, og det gode 
forhold til hr. Pedersen genopret-
tet. 

Klaus Lunøe
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Gør som Tine.
Betal dit kontingent via PBS.
Det er billigere og nemmere.
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60 års jubilæum for årgang R53

Af Ernst Theill (R53)

ÅRGANG R53 HOLDT 60 ÅRS JUBILÆUM DEN 1. JUNI 2013 I HANSENS GAMLE 
FAMILIEHAVE PÅ PILEALLÉ, FREDERIKSBERG. DET VAR EN RIGTIG DEJLIG SOM-
MERDAG.

Vi var i alt 24 elever i klassen, der i 1953 afsluttede med realeksamen fra 
Tølløse Mellem- og Realskole.

Årgang R53 samlet i Hansens Gamle Familiehave.
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Da vi i 2008 holdt vores 55 års ju-
bilæum var der på det tidspunkt 7 
klassekammerater, der var afgået 
ved døden.

Siden da har der ikke været fl ere 
dødsfald i klassen. Af de tilbagevæ-
rende 17 klassekammerater deltog 
de 13 i 60 års jubilæet. Der var tilli-
ge indbudt ledsagere, og der mødte 
8 op, så vi i alt var 21 samlet til en 
dejlig frokost i den gamle familie-
have.

Det blev en meget hyggelig efter-
middag med megen snak, opfrisk-
ning af minder og udveksling af de 
enkeltes levnedsforløb.

Casper Rostrups bog ”Sølvfl oden” 
blev til en vis grad til et gennem-
gående emne ved bordene, og den 
beskrevne pædagogiske substans 
udsat for såvel spejling som analyse.

Ernst Theill

WWW.SLAGTERGYBEL.DK
Vestergade 34
4340 Tølløse
Tlf. 5918 5265
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Farvel til en forretningsæra

AFSKED MED FROST

113 ÅR HAR DER VÆRET URMAGER PÅ JERNBANEVEJ I TØLLØSE. DE SIDSTE 85 
ÅR HAR JAN FROSTS FAMILIE EJET BUTIKKEN. NU ER DET DEFINITIVT SLUT.

TØLLØSE  – Det er meget mærkeligt. Jeg ryster lidt indvendigt.  Vi sover 
ikke helt så godt, som vi plejer. Men det er det, vi skal, siger Lisa Frost.

Det er beslutningen om at lukke ”Jan Frost Tølløse”, der sætter sit præg 
på parrets nattesøvn. For det er på en gang både vemodigt og spændende 
at sige farvel til 41 år med ure, guld og sølv og starte på et nyt kapitel.

En af de ting, Lisa og Jan Frost ikke kommer til at savne, er at blive vækket af alarmen 
midt om natten. Omkring 30 gange har der været indbrud i forretningen. Lige fra kniv- 
og rambukrøveri til rudeknusning. Foto: Peter Andersen.
..
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”Egentlig ville vi have lukket bu-
tikken for fem-seks år siden. Men 
skæbnen ville  det anderledes”, for-
tæller Jan Frost, der rundede de 70 
sidste år.

Parret har altid betragtet deres 
ansatte som deres familie og fulgt 
med i deres gøren og laden.

- Vi har kun haft tre ansatte gennem 
alle årene, fortæller Lisa Frost. De  
to, der er her nu, har været her i 
henholdsvis 20 og 10 år.

Begge ansatte har været så heldige 
at få nyt job allerede pr. 1. juli 2013. 
Så beslutningen om at dreje nøglen 
om den 30. september 2013 er ble-
vet omgjort. 

”Det er lykken for dem. Det er 
gået så stærkt, så vi  har besluttet at 
starte  ophørsudsalget i næste uge. 
Jeg håber, der ryger en masse inden 
månedens udgang”, siger hun.

Jan Frost var kun 15 år gammel, da 
hans far døde. Moderen, der ikke 
var branchekendt, kørte forretnin-
gen på Tølløsevej videre – og send-
te sønnen i urmagerlære.

”Det var ikke min tanke at over-
tage den”, fortæller Jan Frost. ”Jeg 
havde job i København, men hjalp af 
og til min mor med reparationer”.

Alligevel endte  det  med, at Jan og 
Lisa Frost overtog butikken – der 
trængte til en kærlig og professio-
nel hånd.

Et par år senere overtog de hele 
ejendommen og udvidede forret-
ningen til det dobbelte.

”De første par år levede vi af min  
gode sekretærløn”, fortæller Lisa 
Frost.

Så trådte hun også ind i forretnin-
gen. Siden da har parret bogstave-
ligt talt været sammen 24 timer i 
døgnet.

”Hvis vi havde haft børn, havde me-
get nok været anderledes. Vi har 
levet hernede og arbejdet 70 timer 
om ugen. Det har været rigtig godt 
og hyggeligt.  Vi kender næsten alle 
vores kunder.

”Lisa blander sig ikke i urene. Jeg 
blander mig ikke i regnskab og ind-
køb”, siger Jan Frost. ”Vi har altid 
haft hvert vores område.”
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Antikke ure
”113 år med ure og smykker. Det 
er mange år – byens størrelse taget 
i betragtning,” siger Jan Frost.

”Jeg laver stort set ikke andet hele 
dagen end at reparere ure, især an-
tikke. Jeg var jo i lære dengang, der
udelukkende var mekaniske ure”.

Han vil  ikke udelukke, at han fort-
sætter med reparationerne. Men så 
bliver det efter aftale.

”Jeg har nogle gamle MG-sports-
vogne. Dem skal jeg til at skrue lidt 
mere på.

Og så skal Lisa og jeg ud at køre 
noget mere i dem.

Artikel har været bragt i 
Nordvestnyt, Sjællandske Medier 

Det var absolut sidste chance for at gøre et godt køb hos urmager Jan Frost. 
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Elevforeningens generalforsamling
26. maj 2013

BESTYRELSENS BERETNING

v/formand Peter Tretow-Loof,  R67

Det er med stor glæde, bestyrelsen byder velkommen til årets generalfor-
samling, hvor vi i år har fl yttet residensen til det hyggelige ”Kudskehuset” 
her ved Skjoldenæsholm.

Det er dejligt at se både nye ansigter og gamle kendinge. Men alle sammen 
har vi jo et til fælles, nemlig TMR Sejergårdsskolen – hvad enten vi har 
været byelever eller kostelever.

Stemningsbillede fra generalforsamlingen.
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En speciel velkomst skal lyde til 
skolens formand Steen Bjerregard 
Christiansen, der igen i år deltager 
med sin søde hustru, samt til sko-
lens leder Flemming Ellingsen. Vel-
kommen alle sammen.

2012 har været et roligt og for-
holdsvis stabilt år. De største be-
givenheder er sket på skolen, der 
har gennemgået et større byggeri 
og renoveringsarbejde som blev 
markeret med et festligt åbent hus 
arrangement i går. Skolens formand 
Steen Bjerregaard Christiansen vil 
efter min beretning give en kort 
orientering om alt det spændende, 
der er sket i den forbindelse. 

Hvis I i øvrigt ikke fi nder vejen for 
lang, opfordres I til, når vi afslutter 
denne generalforsamling sidst på 
eftermiddagen, at lægge vejen forbi 
Sejergaardsvej, og gå en tur rundt 
på skolen og se på alle herligheder-
ne udefra.

Efter rigtig mange år, med en min-
dre pause, har Tom Esmark beslut-
tet at forlade skolens bestyrelse, 
og denne gang er det endeligt, har 
Tom betroet mig. Vi i bestyrelsen – 
ja, jeg tror jeg kan sige hele Elev-

foreningen – vil gerne takke dig 
for din store indsats, specielt i alle 
årene med hele ombygningen. Tom, 
vi er dig meget taknemmelige, og 
jeg tror, at skolen også har været 
meget glade for din store indsats 
og dit engagement.

Jeg vil derfor bede dig modtage 
denne lille erkendtlighed fra Elev-
foreningen.

Som nyt elevforeningsmedlem i 
skolens bestyrelse, har vi i vores 
bestyrelse peget på Bendt Ole Løi-
ke, R66 som vores repræsentant. Vi 
er meget glade for, at du sagde ja til 
udfordringen, og for at du vil tage 
den seriøst op og bidrage med ad 
det, vi ved, du kan.

Med den fi nansøkonomiske bag-
grund du besidder, tror jeg, at 
skolen med dig får et nyt besty-
relsesmedlem både forældrekreds, 
skolebestyrelse og ledelse vil blive 
særdeles glade for.

Tak Bendt Ole og held og lykke 
med udfordringen.

Ved årets udgang var vi 137 med-
lemmer, hvilket er et par stykker 
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mindre en året før. I mellemtiden 
har vi så fået et par nye medlem-
mer, så det samlede medlemstal er 
nogenlunde stabilt.

Som det vil kunne ses af regnskabet, 
når det bliver fremlagt, kommer vi 
i år, for første gang i meget lang 
tid, ud med et mindre underskud. 
Dette skyldes først og fremmest 
lidt større omkostninger på enkelte 
poster, end budgetteret. Dette vil 
blive uddybet under fremlæggelse 
af regnskabet.

Traditionen tro mødte 17 gamle 
elever op til kransenedlæggelsen på 
frøknernes grav på Solbjerg Kirke-
gård i København søndag den 25. 
november.  I 2012 var det 50 år 
siden, at frk. Hesseldahl døde blot 
2 dage før skolen skulle åbne efter 
sommerferien. Det var meget hårdt 
for frk. Høyer.

Som formand holdt jeg en lille min-
detale ved graven.

Efter den højtidelige ceremoni gik 
vi alle over til Café K i Zoologisk 
Have og nød en let frokostan-
retning. Jeg kan kun anbefale, at I 
tilmelder jer i år. Det er en rigtig 

hyggelig måde at tage fat på julemå-
neden.

Solbjerg Kirkegård er, som I måske 
ved, under nedlæggelse. Det bety-
der, at vi ikke længere kan forlænge 
gravfæstebrevet, når det udløber 
næste gang. Men for at mindet om 
de to damer, der jo i bund og grund 
lagde fundamentet til den skole, vi 
kender i dag, ikke skal forsvinde, 
har skolen tilbudt, at den smukke 
gravsten, med det fl otte TMR mær-
ke, kan blive opsat foran skolen ved 
siden af mindestenen fra krigen. 
Det synes vi er en både rigtig og 
god idé, og vi vil fra bestyrelsens 
side sige en stor tak til både Steen 
Bjerregaard Christiansen og Flem-
ming Ellingsen.

Jeg er ikke helt klar over hvornår 
det vil ske, men tror, det bliver in-
denfor en kortere tidshorisont.

En af Elevforeningens måske mest 
trofaste medlemmer gennem årene, 
Preben Holst R48, afgik desværre 
med døden den 6. juni sidste som-
mer. Preben døde efter længere 
tids sygdom i Spanien, hvor han bo-
ede. Jeg vil ikke sige så meget mere, 
da der stod et omfattende minde-
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ord i sidste nummer af KONTAK-
TEN. På forsiden af KONTAKTEN 
nr. 113 fra juni 2009 er et dejligt 
foto af Preben og hans tvillingebror 
Knut foran skolen ved mindestenen 
fra et par år før, de forlod skolen.

Jeg vil bede generalforsamlingen 
rejse sig, og sammen med mig min-
des Preben.

Tak.

Også i år vil jeg opfordre de tilste-
deværende til at se, om I ikke ken-
der nogle gamle skolekammerater, 
der ikke er medlem af Elevforenin-

gen. I givet fald, så prøv at opfordre 
dem til at blive det. Vi har det jo 
hyggeligt, og jo fl ere medlemmer vi 
er, jo fl ere og bedre arrangementer 
kan vi afholde.

Jeg vil nu give ordet til Steen Bjer-
regaard Christiansen, der som sko-
lens formand, vil give os en kort 
orientering om alt det spændende, 
der er sket på Sejergaardsskolen i 
det forløbne år.

Tak Steen.

På bestyrelsens vegne
Peter Tretow-Loof
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Lunøe Advokatfirma 
Østergade 55 

1100 København K 
Tlf 7020 8031 

Klaus Lunøe 
Advokat (H) 

Medlem af Advokatsamfundet og Danske Advokater  
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Elevforeningens ordinære 
generalforsamling 26. maj 2013  

REFERAT

Formand Peter Tretow-Loof indledte generalforsamlingen med at byde 
velkommen, og foreslå Klaus Lunøe som dirigent. Forslaget til dirigent 
blev vedtaget ved applaus.

Klaus takkede for valget, og kunne konstatere, at generalforsamlingen var 
rettidigt varslet i henhold til foreningens vedtægter, og dermed beslut-
ningsdygtig.

Stemningsbillede fra generalforsamlingen med skoleleder Flemming Ellingsen i front.
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Klaus gav herefter ordet til for-
manden for elevforeningen, Peter 
Tretow-Loof.

Formanden startede med at byde 
alle velkommen og rettede en spe-
ciel velkomst til skolens formand, 
Steen Bjerregaard Christiansen 
med hustru samt skoleleder Flem-
ming Ellingsen.

Peter fortalte i bestyrelsens beret-
ning om året, der var gået, (beret-
ning kan ses andet steds i bladet). 
Beretningen blev enstemmigt ved-
taget

Peter opfordrede alle til at købe 
TMR–mærker.

Peter opfordrede derudover med-
lemmerne til at donere et beløb, ef-
ter ønske, til skolens planlagte mul-
tiidrætsanlæg. Skolen skulle meget 
gerne opnå minimum 300 donorer, 
for derved at opnå momsfrihed for 
projektet. 

Efter fremlæggelse af bestyrelses-
beretningen opfordrede Peter for-
manden for skolen Steen Bjerre-
gaard Christiansen til at orientere 
generalforsamlingen om skolen og 
de nye byggerier.

Steen Bjerregaard Christiansen 
fortalte om alle de nye faciliteter 
skolen har fået, og at skolens om-
bygning nu var færdiggjort, og at 
der havde været åbent hus på den 
”nye” skole dagen før vores gene-
ralforsamling.

Klaus Lunøe takkede for Peters og 
Steen Bjerregaard Christiansens 
indlæg, og bragte et stort suk vi-
dere over de nu manglende ”Grøn-
lænderhuse”, og konstaterede at 
skolen jo ikke var helt den samme, 
efter at disse var forsvundet.

Revisor Steen Johansen gennemgik 
det fremlagte regnskab, som viste 
et lille underskud.

Regnskabet blev vedtaget ved ap-
plaus.

Der blev ligeledes vedtaget budget 
for næste regnskabsår.

Under eventuelt var der ikke kom-
met forslag til behandling.

Bestyrelsesmedlemmer og supple-
anter, der var på valg, genopstillede 
alle. 

Alle blev genvalgt med applaus.
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Revisor og revisorsuppleant mod-
tog genvalg – også ved applaus.

Bestyrelsen opfordrede til at kon-
tingentet blev fastholdt på kr. 
200,00 pr. år. Forslaget blev vedta-
get ved applaus.

Klaus Lunøe afsluttede generalfor-
samlingen og takkede for god ro og 
orden.

Referent
Anne Voigt

Efter den formelle del af general-
forsamlingen berettede Flemming 
Ellingsen på humoristisk vis lidt 
mere om skolen og dagligdagen 
samt det nye idrætsanlæg, hvor der 
søgtes 300 donorer for at kunne 
opnå momsfrihed.  Alle fulgte op-
fordringen.

Der kom fl ere medlemmer, der 
ikke har været med før, og det blev 
en rigtig hyggelig dag med god mad 
og godt selskab for de ca. 30 frem-
mødte.

28

425

480



29

Sejergaardsskolen –
Generalforsamling 17. april 2013

REFERAT

Der var 26 fremmødte incl. bestyrelsen, forældre, Elevforeningen og med-
arbejdere. Formand Steen Bjerregaard Christiansen bød velkommen til 
generalforsamlingen. 

Dagsorden:
1.  Valg af dirigent
Per Hvashøj blev foreslået af bestyrelsen og valgt af generalforsamlingen  
som dirigent, og han kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovligt 
varslet og dagsordenen sendt rettidigt ud i overensstemmelse med sko-
lens vedtægter.

Per gav herefter orden til forstander Flemming Ellingsen.

Skiltet der pryder skolens indgang.
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2.   Forstanderens beretning
Forstanderens beretning blev taget 
til efterretning.
Per Hvashøj gav herefter ordet til 
formand Steen Bjerregaard Christi-
ansen.

3.   Bestyrelsens beretning
Bestyrelsens beretning blev taget  
til efterretning.

4.   Tilsynsførendes beretning
Herefter afgav tilsynsførendes Per 
Hvashøj sin beretning. Se bilag.
Per gav herefter ordet til revisor 
Thomas Kjær.

5.   Forelæggelse af det reviderede  
regnskab til orientering v/ PwC
Revisor Thomas Kjær fremlagde 
regnskabet for 2012, og hovedtal-
lene kan fi ndes på skolens hjemme-
side og på Forældreintra.

6.   Valg af bestyrelsesmedlemmer 
og suppleant

Valg af bestyrelsesmedlemmer for 
3 år
Steen Bjerregaard Christiansen er 
på valg og modtager genvalg.
Steen Bjerregaard Christiansen 
blev valgt for en periode pa 3 år.
 

Anni Pinnerup Axelsen er på valg 
og modtager genvalg.
Anni Pinnerup Axelsen blev valgt 
for en periode pa 3 år.

Valg af suppleant for 1 år
Peter E. Andersen er på valg og 
modtager genvalg.
Peter E. Andersen blev valgt for en 
periode på 1 år.

7.   Fastsættelse af kontingent for 
medlemskab af skolekredsen
Kontingentet blev endnu en gang 
fastsat til 0 kr.

8.   lndkomne forslag

Ændringsforslag vedr. skolens ved-
tægter

Bestyrelsen igangsatte et arbejde 
vedr. skolens vedtægter på Nyborg-
mødet i oktober 2012 og på bag-
grund af dette arbejde, har lære-
rerne arbejdet videre med den del 
af vedtægterne, som drejer sig om 
værdigrundlaget.

På bestyrelsesmødet den 21. febru-
ar 2013 blev der nedsat et udvalg, 
som skulle færerdiggøre udarbej-
delsen af Sejergaardsskolens nye 
mission (tidligere værdigrundlag).
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Dette arbejde er nu tilendebragt  
og er indskrevet i forslaget til de 
nye vedtægter. Der var debat om 
det nye værdigrundlag. En foræl-
der savner, at Fysiske aktiviteter 
ikke nævnes som en særlig rolle i 
værdigrundlaget. En anden forælder 
synes, at et højt fagligt niveau skal 
rykkes højere op i vædigrundlaget.

(Øvrige ændringer i vedtægterne 
omhandler:
• §1, hvor kostskolen er udskrevet 
af vedtægterne.
• §3 stk. 3a, hvor der nu henvises til 
nye regler vedr. tilsynsførende.
• § 7 stk. 4, hvor regnskabet  nu er 
tilgængeligt 6 dage før generalfor-
samlingen. Tidligere udsendtes det 
14 dage før generalforsamlingen.
• §11 stk. 1, hvor kostskolen er fjer-
nes fra beskrivelsen af samarbejds-
udvalgets sammensretning.
• Begrebet ”Forstander’’ er erstat-
tet med ”skoleleder” alle steder i 
forslaget til de nye vedtægter.

Ændring af vedtægterne skal efter 
bestyrelsens indstilling vedtages på 
to generalforsamlinger med mindst 
14 dages mellemrum.
 
Der var efter gennemgang af æn-
dringsforslagene afstemning om de 

nye vedtægter. Der blev afgivet 18 
stemmer for og ingen imod.

9.   Eventuelt

Der var debat om refusion i for-
bindelse med lockouten. Bestyrel-
sesformanden gjorde det klart, at 
bestyrelsen ikke kan tage stilling til 
dette, før de økonomiske konse-
kvenser er kendt. Dette vil tidligst 
ske efter lockouten. Umiddelbart  
vil de manglende undervisningsti-
mer skulle indhentes. En forælder 
forespurgte om håndtering af til-
synet i forbindelse med lockouten. 
Flemming Ellingsen forklarede, 
hvorledes Sejergaardsskolen forde-
ler de lærere, der ikke er lockoutet. 
Dirigent Per Hvashøj sluttede af og 
takkede for en god generalforsam-
ling. Generalforsamlingen var slut 
kl. 21.05.

Bestyrelsens mundtlige beretning 
ved formand Steen Bjerregaard 
Christiansen kan læses på Sejerga-
ardsskolens hjemmeside. Skolele-
der Flemming Ellingsens mundtlige 
beretning kan ligeledes læses på 
Sejergaardsskolens hjemmeside: 
www.sejergaardsskolen.dk.

Bestyrelsen
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GRAVMØDE 2013

Gravmødet finder i år sted søndag den 24. november kl. 12.00, hvor vi mødes 

ved Kapellet på Solbjerg Kirkegård for herefter at lægge en krans ved frk. Høyer 

og frk. Hesseldahls grav. Ledsagere er velkomne.

Efter kransenedlæggelsen er Elevforeningen vært ved en frokost. 

De af jer, der har lyst til at deltage, bedes tilmelde jer og evt. ledsager senest 

mandag den 18. november 2013 til Troels Hallig, telefon +45 2423 2658 eller på 

e-mail: th@troels-hallig.dk

KOMMENDE ARRANGEMENT
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IN MEMORIAM

Hans Kierulff-Hansen, R50 

Torsdag den 25. juli 2013 lukkede Hans Kierulff-Hansen sine øjne for sidste gang. 

Hans, der var født den 1. juli 1933, blev 80 år. Hans havde det ikke godt de sid-

ste par år og måtte den sidste svære tid være på et plejehjem i Glostrup, hvor 

Kirsten tog hen hver eneste dag for at være sammen med ham.

Hans har været medlem af Elevforeningen fra han forlod skolen og indtil i dag. I 

1953 blev han valgt som suppleant, og i perioden 1959 til 1981 var han et aktivt 

bestyrelsesmedlem og bl.a. sekretær, redaktør og de sidste 7 år næstformand. 

Hans trak sig fra bestyrelsesarbejdet pga. travlhed i sin virksomhed D.E.M. Mobil-

pavilloner, som han overtog efter sin far, og siden drev og udviklede til en af de 

største udlejere i Danmark af mobilpavilloner. I starten var det skurvogne, det 

drejede sig om, men med Hans enorme kreativitet og virketrang udviklede han 

mere og mere de elegante og tidssvarende mobilpavilloner til kontorbrug, børne-

haver m.v. som vi alle kender. Gennem næsten alle årene deltog Kirsten i driften 

af virksomheden.

Efter tiden i bestyrelsen i Elevforeningen var Hans dog stadig meget engageret. 

Kom altid til generalforsamlingerne og julemøderne ved frøknernes grav sammen 

med Kirsten, der i øvrigt har været aktiv i Elevforeningen siden 1979, hvoraf de 

sidste 26 år som revisorsuppleant. Når jeg nævner Kirsten her, er det fordi Hans 

og Kirsten er et i TMR regi. De blev kærester på skolen som ca. 14-årige, og har 

siden delt livet og interesserne – herunder også engagementet i Elevforeningen.

Derfor blev både Hans og Kirsten udnævnt til Æresmedlemmer for snart mange 

år siden.

Jeg ved, at hele bestyrelsens tanker går til Kirsten og deres 2 voksne døtre Mette 

og Pernille i denne svære tid.

PERSONALIA
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Hans var, udover at være et ualmindeligt dejligt menneske, vennernes ven, festlig, 

utrolig kreativ, aktiv, fyldt med humor, en god skribent. Vi vil derfor komme til at 

savne hans herlige artikler og indlæg i KONTAKTEN.  

For ikke at gentage, hvad der gennem tiderne er skrevet i KONTAKTEN både af 

og om Hans og Kirsten, vil jeg nøjes med at løfte sløret for en herlig lille inter-

esse Hans havde, og som jeg ikke tror, der er så mange, der kender til. Hans var 

efter sigende en fremragende bartender, der elskede at mixe og fremtrylle spæn-

dende og dejlige cocktails, når der var selskab i hjemmet. 

I 1972 mødte jeg Hans første gang ved en generalforsamling i Elevforeningen. Det 

blev siden til rigtig mange dejlige møder og samarbejde og et rigtig godt venskab. 

Tak for alt kære Hans – jeg vil savne dig.

Æret være Hans minde

Peter Tretow-Loof
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E-MAIL ADRESSER

Alle medlemmer af Elevforeningen bedes venligst oplyse deres e-mail adresse. 

Det vil gøre en del korrespondance nemmere, men ikke mindst vil det spare 

porto for Elevforeningen, i forhold til at udsende informationsmateriale m.v. som 

traditionel ”sneglepost”.

Så send en e-mail til: info@tmr-elevforeningen.dk

Hvis du ændrer din e-mail adresse - så husk at meddel det til Elevforeningen.
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MEDDELELSE OM ADRESSEÆNDRING

Elevforeningen

v/formand Peter Tretow-Loof

Hvidegaardsparken 34

2800 Kgs Lyngby

Tlf 45 88 45 48

peter@tretow-loof.dk
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