REFERAT AF

Generalforsamling i foreningen Stad- og Egn
Onsdag den 30. marts kl. 19 på Café Chaplin.
Jens Kirkegaard bød alle velkommen til årets generalforsamling. Her kunne han fortælle, at
foreningen har fået et medlem mere og at der skal vælges en ny formand for Stad- og Egn. Jørgen
Busch blev valgt som ordstyrer og som også bød velkommen, da han jo er den afgående formand.
Dernæst gik man over til en præsentation af de tilstedeværende, især af hensyn til det nye medlem
Thomas Larsen, som kommer fra en karriere som forretningsmand og sælger for en del af de store
firmaer i Danmark, samt tillige forskellige embeder indenfor Odd Fellow Ordenen, sidst som
overmester i loge 31 Hamlet i Helsingør.
Derefter arkitekt Jens Kirkegaard, som er medstifter af foreningen Stad- og Egn og næstformand i
foreningen, dog pt. konstitueret formand.
Viggo Petersen er foreningens kasserer, som han har været i en årrække, og som han også selv
siger, så ”holder han på pengene”.
Forfatter Lise Muusmann, har være med i flere år, og har sidste år stået for flere arrangementer
med foredrag i Toldkammeret, Blomstersalen, bl.a. om integration.
Jette Mercuri, medlem af bestyrelsen og formand for Helsingør Lokalnyt radio/podcast, som holder
til i Toldkammeret alle fredage og hvor vi bl.a. refererer til interessante ting fra emner i Stad- og
Egn. Det kan være interviews eller optagelser on locations.
Jørgen Busch er formand for Stad- og Egn gennem en årrække, men føler dog nu, at der må andre
til for at føre foreningen videre.
Anders Wilsbech er grafiker og så er han politisk aktiv lokalt for SF. Han har lavet og vedligeholder
foreningens hjemmeside og leverer mange gode råd til Stad- og Egn.
Pernille Hermann, journalist og næstformand i Seniorrådet i Helsingør Kommune. Sidste
arbejdsplads er Helsingør Dagblad. Pernille har stor erfaring som journalist og har desuden været
på flere at de store aviser i København. Pernille bor i indre by og er derfor ret interesseret i byens
udvikling og samtidig bevaring af historiske huse og minder.
Else Marie Øland har boet i Helsingør i 50 år og er uddannet indenfor plejesektoren og har i alt 4
uddannelser indenfor dette område. Else Marie er stærkt interesseret i foreningens arbejde og i det
hele taget hvad det rør sig af vigtige og interessante problematikker i Helsingør og omegn.
Kontingentet blev uændret fastsat til: Kr. 100,00.
Jørgen refererede nu kort fra sidste bestyrelsesberetning – om Corona, som resulterede i mindre
mødeaktiviteter, men som nu er ved at lysne. På bestyrelsesmødet blev der lavet en plan for
fremtidige møder – årshjul. Alle var mødt op, dog ikke Anders og Jan Ryberg.

Ellers har der været møde i september i Blomstersalen arrangeret af Lise, med et foredrag af Noa
Barischa om integration. Senere ligeledes arrangeret af Lise, et foredrag med Asger Aamund om
Islams historie. Til stede denne aften var også Bo Grønlund, som også supplerede med at fortælle
om Islam.
Der blev i øvrigt opfordret til et møde med formanden for Boliggården Anje Holmstad om
seniorboliger.
På grund af Corona har der længe ikke været afholdt bestyrelsesmøder. Lise har i den tid været
behjælpelig med at arrangere de før omtalte møder, bl.a. med Asger Aamund, som Lise fik til at
holde foredraget uden honorar.
Der er nyt møde her i april med Dennis Larsen og Morten Steen Petersen.
Administrationen i Kommunen er overbebyrdet med sager, som derfor påvirker politikkerne
enkeltvis. Jens har talt med bl.a. formanden for Kulturudvalget, som fortæller at der ikke bliver
broer i Esrum Sø til Helsingør Kommune.
Der skal løbende opdateres ang. byggeriet på Kulpladsen og Domkirken, omkring vandstanden.
Søs Krogh Vikkelsøe laver daghøjskole fremover kl.16 i Toldkammeret. Som sikkert vil ramme
foreningens profil.
Regnskabet lavet af Viggo blev godkendt – alle enige om et fint regnskab.
Anders foreslog at oplyse om byggeri – nyhedsbreve – nyheder på hjemmesiden + om kontingent.
Ligeledes bør vi have bedre styr på kontingent indbetalinger.
Oplysning om fonde som kan søges + §18 og §79. Erhvervsmedlemmer bl.a. Jens Flintrup, kan blive
medlem med et kontingent på kr. 500,00, menige medlemmer kr. 100,00.
Stad- og Egn ønsker et samarbejde med Palæets Venner – omkring kulturelle arrangementer (har
en lille formue), samt Øresundsakvariet. Ligeledes måske et prøvemedlemsskab af By- og Land, som
der skal arbejdes videre på i bestyrelsen.
Valg af nye bestyrelsesmedlemmer:
Nye Thomas Larsen blev valgt til ny formand for Stad- og Egn.
Viggo Petersen blev genvalgt som kasserer.
To bestyrelses suppleanter Lise Mussmann og Else Marie Øland blev genvalgt.
Revisor Carsten Lind Olsen blev genvalgt.
Som ny revisorsuppleant blev valgt Pernille Hermann.
Eventuelt:
Viggo kom med ideen om en vandring i Vestkilen med en biolog og gårdejer Lars Wickmann.
Ved første bestyrelsesmøde i foreningen skal der være udarbejdet et nyt budget.
Mødet sluttede i god ro og orden kl.21:30.

