Formandens beretning 2020.
Må jeg på bestyrelsen, og egne vegne byde vores ”øverste chef”, generalforsamlingen
velkommen her i dag til at udøve jeres indflydelse ved afstemninger på valg af
personer til diverse poster, samt på indkomne forslag, og et hyggeligt socialt samvær
efter vi er kommet dagsordenen igennem.
Siden sidste generalforsamling i marts 2019, har vores Forening givet vores
medlemmer mange aktivitetstilbud, udover vores ugentlige fredagsaftener i vores
lokale, som vi nu kalder for ”Fredagsbar.”
Det være sig banko-dage, som har vist sig at være uhyre populære. Der er så meget
rund om pladserne, at man skal ”stå tidlig op” for at sikre sig en af dem inden alt er
optaget inden man næsten kan tælle til 100, hvilket skyldes mindst 3 ting. De flotte
præmier. Der er professionel styr på det hele. Og så hyggen blandt os medlemmer på
også disse arrangementer.
Jeg gentager gerne igen. Vi må aldrig glemme hyggen. Eksperter siger den er
livsforlængende. Og med den alder de fleste medlemmer har opnået efterhånden her i
denne Forening, så har vi jo stærk brug for den ”medicin” så sandelig også
fremover. ;-)
Vi var i forsommeren på det hyggelige fiskeri- landbrug- og lokalhistoriske museum,
Flynderupgård.
Kun 13-14 stykker deltog, men det gjorde, for os der deltog, slet ikke noget. For vi
havde nogle gode timer der overalt. Vi er jo så heldige, at vores medlem, Per Hardy
Jensen er frivillig i landbruget der, så bedre egen guide rundt i lader og stalde kunne
vi jo ikke have med. ”Tak Per”. Derude er der også et spisehus, med mange hyggelige
små lokaler, der oser af så gammeldags stemning, som man ser i badehotellet på TV.
Så selvfølgelig skulle vi da alle have en gang god gammeldags mad, lavet fra bunden
af egen avl fra køkkenhaven og dyr for ”ingen” penge næsten.
Foto fra den dag ligger i vores fotogalleri på hgbus.dk.
Tag selv derud, og smag deres ugentlige ret til kun 60 kr. Slå stedet op på nettet, og se
den aktuelle menuliste.
En større skovtur til sporvejsmuseet aflyste Stig pga. manglende tid til at arrangerer
den. Jeg forsøgte at lave en tur den 28. juli med vores lokale veterantog fra Helsingør
til Græsted og retur. Den var der kun en lille håndfuld til, og da det blev møjvejr på
den fastsatte dato, aflyste vi den.
Den 28. september havde vi årets største dag i vores lokale, uden tvivl. For der holdt
vi en reception i anledning af vores Forening blev 25 år i 2019.

Godt vi holdt det som et ”flydende” reception-arrangement med folk der kom på
forskellige tidspunkter. For da vi var flest, var der 41 personer tilstede.
Sikke en herlig dag, der i øvrigt gav os 8 nye medlemmer blandt gamle kollegaer, der
dukkede op og hilste på. Det har de vist ikke fortrudt. For de kommer nu og nyder
hyggen med os gamle medlemmer til diverse arrangementer.
I november på et bestyrelsesmøde, fik vi lidt af en chok af vores rigtig mangeårige
kasserer, Søren Noack, der meddelte os, at han ville træde tilbage på førstkommende
generalforsamling, fordi han mente, at ca. 24 år på den post, måtte være nok nu med
alle de ind- og udbetalinger den funktion kræver. Jeg vil, når vi har fået lidt at spise i
dag, vende tilbage til Søren med nogle ord på vores alles vegne til ham.
Udover vores to traditionelle julearrangementer, hvoraf det ene er gave-pakkespillet.
Så havde vi for første gang et jule-bankospil med præmier, der hører sig julen til.
Tak til Birgit og hendes trofaste hjælper, Stig for at I også tilbød at ville lave det.
Pladserne til pakkespillet og julebanko blev revet væk inden man kunne ”tælle til 50”
nu. :-)
Det samme gjorde pladserne til vores sidste arrangement, som var en spiseaftenen her
den 25. januar. Det var da en kanon aften, vi der deltog, havde den dag.
Masser af super hyggelige mennesker. Super dejlig flæskesteg med bla. små brune
kartofler m.m. Isdessert. Kaffe, kage og Bailey, og nogle papvin for de sidste kroner.
Alt sammen til kun 100 kr. kuvert. Else, Lea og Erik Dam. I skal bare have så stor en
tak for dette arrangement. Der er absolut ikke en finger, der kan sættes på det. For der
manglede jo intet. En gentagelse af sådan en aften må I sørge for ikke ligger for langt
ud i fremtiden. For det vil slet ikke være til at holde ud. :-)
Vores indførte rygestop i vores lokaler, som vores ”øverste chef”,
generalforsamlingen i 2019 vedtog med et overvældende flertal. Har, som det var
forventet, haft den ønskede effekt på et generelt større fremmøde til vores ugentlig
”Fredagsbar”, og dermed større indtægter i baren til gavn for os selv.
De få rygere vi har, har nu også fundet ud af, at det faktisk er ret hyggeligt at ca. en
gang i timen at gå op udenfor og få sig en lille hyggesnak i et mindre forum.
I oktober 2018 lavede Stig Dencker os en fin hjemmeside, der er skræddersyet til
vores brug.
Alle har vel nu været forbi den, og set der ligger hyggelige foto fra alle vores
arrangementer, samt lotteritrækningerne, så man selv kan følge med i om man har
vundet, og meget mere. I sær nu.
For I skal bare vide, at vi nu har ”degraderet” vores facebook-gruppe til kun at vise
ad-hoc meddelelser med kort levetid i på gruppen. Begivenheder, hvor man skriver på
som deltager, samt henvisninger til hjemmesiden om diverse nyheder i takt med de
kommer. Det er for at vænne jer til at bruge hjemmesiden, samt at vi så samtidig

rammer de medlemmer, der ikke er på facebook, og dermed laver to fluer i et smæk.
Derfor kommer den meste info-trafik i detaljer fremover på hgbus.dk. Skriv dens
navn ned, til I kan dens navn bedre end jeres personnummer. :-)
Det seneste jeg har været med til, var i mandags, hvor Næstformand, Stig Dencker –
Lokaleformand, Christian Dencker og jeg endelig gav os tid til at få grovsorteret en
masse diaskasser vi arvede fra garagen på Løvdalsvej. Der var mere guf i dem, end vi
havde regnet. Stig tog ”guldet” med hjem til viderebehandling til rigtige foto med
tekster til. Der venter ham et meget tidskrævende arbejde med det. Men som han
sagde, da vi skiltes, ”Så ved jeg hvad jeg skal få de næste vintermåneder til at gå
med”. Vi andre kan jo så glæde os til nogle hyggelige fotoaftener med dem på vores
storskærm en dag.
Konklusion siden sidste generalforsamling.
Bortset fra et par aflyste skovturer, så havde vi et år, der gav os 10 nye medlemmer,
og en masse andre succesfyldte arrangementer. Det forpligter os i bestyrelsen så
meget, at jeg meddelte bestyrelse sidste efterår, at vi fremover skal have mindst et
særarrangement pr. måned udover vores ugentlige fredagsbarer, bortset i juni-juliaugust, hvor vi altid sommerlukker alt ned, med undtagelse af, at der godt kan lægges
udflugter der.
Vi har allerede planlagt en særarrangement pr. måned frem til sommerlukningen.
Januar: Spiseaften, som nu er overstået. Februar: Banko. Det er den 23. kl. 14.00.
Marts: Et foredrag om Helsingør by vokesværk, samt busruters udvidelse i takt med
det i tiden 1924 til 1974, godt garneret med masser af foto på storskærmen her i
lokalet. Der kommer en lille appetit vækker med et par foto under dagsordenens
eventuelt. Dato for det kommer senere. April: Banko den 26 kl. 14.00. (Ja Birgit
lover os 4 bankoer i år) Maj: Et eller to museumsbesøg i Helsingør centrum.
Teknologien er også på mange områder ved at komme tilstede i vores Forening.
Noget er allerede indført. Vores lamper her over bordet kan styres via telefoner.
Digital kalender til de medlemmer, der vil leje vores lokaler er også indført. Næste
gang vi trækker vores lotteri, så sker det på en computer. Vores gamle nu nedslidte
kuglemaskine bliver stående i lokalet som et nostalgisk minde om ca 360 trækninger
igennem ca. 30 år, 12 gange om året. (Den blev jo i sin tid købt af Stig til HTHelsingør Firmaidræt ca. 5 år før den Foreningen lukkede ned sammen med garagen
på Løvdalsvej, og vi arvede dem. Hvem ved. Måske skal vi lave en nødtrækning på
den en dag, hvis der skulle opstå et akut teknisk uheld med computeren. Vi er også i
gang med at tænke på muligheden med at få Mobil Pay ved barkøb foruden med
kontanter også.
Det kommende år, er vi også nødt i hele bestyrelsen, at have ”fingeren på pulsen” på
vores økonomi. Det kan I se om lidt, når vores kasserer, Søren Noack fremlægger
regnskab og budget for det næste år. For bundlinjen synker. Det skal vi have dæmmet

op for på flere fronter. Det være sig på ingen bestyrelses julefrokost i år – Skære lidt i
udgifterne på gave-pakkespillet måske – Alle arrangementer skal budgetteres med et
mindre overskud. Dæmme op for vi mister flere medlemmer eller lotterister pga.
manglende betaling ved at snarest kontakte dem medens ”liget er nogenlunde
varmt” :-) Samt flere medlemmer, og hvad vi ellers kan få af økonomiske ideer uden
det direkte skal gå ud over glæden og hyggen hos os.
Ideer I andre kan komme i tanke om i løbet af året, er også hjertelig velkommen.
For flere detaljernes skyld under beretningen, giver jeg nu straks ordet videre til vores
udvalgsformænd med deres beretninger.
Men inden da, vil jeg selv slutte af med at sige tak til bestyrelsen for jeres arbejde, og
ikke mindst vores altid rigtig gode samarbejde.
Vi har altid i bestyrelsen kunne finde hinanden med at finde frem til løsninger på
opgaver og nye ideer vi alle godt kan leve med.
En stor tak til alle jer andre medlemmer og støttemedlemmer også. Der med jeres
fremmøde, eller bare med økonomi, støtter op om jeres Forening.
Mvh.
Formand, Kenneth Verting.

