Referat af Stad & Egns generalforsamling
på Cafe Chaplin, Kampergade 3 3000 Helsingør
onsdag 19.05 2021
Ad 1)
I alt 8 medlemmer deltog.
Jette Mercuri blev valgt som dirigent og konstaterede at generalforsamlingen efter
omstændighederne var indkaldt betids. Jørgen Busch blev udpeget som referent.
Jørgen Busch aflagde herefter formands- og bestyrelsesberetning om klubbens virksomhed
i 2020. Der blev gjort nedslag i den skriftlige beretning, således:
1) 2020 har været præget af covid-19/corona sundhedskrisen. Så 2020 har på alle måder
været anderledes på alle leder og kanter.
2) Vores debatmøder blev sat på pause. Vi har sammen og hver for sig deltaget i en række
virtuelle møder på zoom, skype og teams.
3) Jeg har selv været aktiv i Radio H Lokalnyt, BLOG og læserbreve i dagbladet og vi er flere
som har været med på læserholdet.
4) I 2021 vil vi genoptage planlægningen af debatmøder om byudvikling og planlægning,
boligpolitik, byggeri og borgerinddragelse, naturbeskyttelse samt ældrepolitik.
5) Stad & Egns hjemmeside: www.stadogegn.dk er blev passet og plejet af vores webmaster Anders Wilsbech og fremstår som en rigtig god og læseværdig hjemmeside.
6) Stor tak til bestyrelse og aktive medlemmer.
Beretningen blev godkendt.
Viggo Pedersen gennemgik herefter regnskabstallene for 2020. Indtægt på 4.200 kr.
Udgifter for 1.746 og et overskud på 2.454 kr. Aktiver ultimo for 6.137 kr.
Kontingent på 100 kr. fortsætter uændret.
Ad 2)
Så var der valg af medlemmer til bestyrelse og følgende blev genvalgt: næstformand Jens
Kirkegaard, Anders Wilsbech og Jette Mercuri. Suppleanter: Lise Muusmann og Else Marie
Øland. Valg af revisor gav følgende valg: Carsten Lind Olsen og som revisorsuppleant: Max
Tranebæk.
Bestyrelsen ser herefter således ud. Jørgen Busch formand, Viggo Pedersen kasserer, Jens
Kirkegaard næstformand med Anders Wilsbech og Jette Mercuri som
bestyrelsesmedlemmer.
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Ad 3) Herefter omtales opdatering af vedtægter, borgermøder og borgerinvolvering.
Vi lægger vægt på, at vi er fakta-oplysende og tværpolitisk og påskønner at medlemmer
deltager i borgermøder og involverer sig i samfundsspørgsmål. Gang i Nordvest og Stop HH
blev fremhævet.
Fremtidig procedure for officielle høringssvar blev også drøftet.
Videre drøftede vi revision af vedtægterne så de fremstod med et værdibaseret navn og
formål, med indarbejdelse af byliv og trivsel, folkeoplysning samt præciserende punkter om
valg af suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Arbejdet hermed blev iværksat.
Jette Mercuri afsluttede generalforsamlingen med et tak for god ro og orden.
Referent: Jørgen Busch
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