
Bestyrelsens	årsberetning	for	2021	
Sidst års årsberetning startede med at den nok ville blive den korteste i 
lokalforeningens historie, jeg er ikke sikker på at denne bliver så meget længere. Vi 
har været begrænset til at kunne lave alt vi har villet hele det seneste år, men en del 
har vi lykkedes med på trods af pandemien. 

Vi er i gang med lokalforeningens 15 år 

For første gang så holdt vi generalforsamling på Zoom, da vi ikke fik lov at 
gennemføre det fysisk. Vi var ikke så mange som vi plejer og vi fik heller ikke 
smørrebrød, men ellers var det ganske som det plejer.  

Vi gik mange walk & talk i vinteren og foråret med Jette som tovholder, en speciel 
tak til hende for at holde sammen på det hele i de lange tider vi ikke kunne andet. Jeg 
var med så tit jeg kunne. Jeg kan ikke sætte tal på hvor mange gange vi har været 
rundt Kronborg, men også andre steder i byen. Vi har stået og frosset med en kop take 
away kaffe/te på mange gadehjørner, Nordhavnen og diverse torve i byen, men også 
siddet i dejlig sol og varme. 

I uge 11 som er hjerneugen gik vi sammen med lokalforeningerne Midtsjælland og 
Sydsjælland og Kenneth Kinastowski holdt et foredrag på Zoom, det gok rigtig godt! 

Vi kunne holde en del café møder på Hamlet bare vi ikke var for mange. 

Men efter ferien kunne vi endelig starte op på Grønnehaven igen og det blev en mere 
normal ”hverdag” igen for foreningen. Dog er vi ikke kommet i gang med den 
kreative café på HRT (Poppelgården), da vi ikke har fået lov at være der. Det må vi 
nu, de har rent faktisk bedt os om at starte op igen. Om det fortsat gælder med de nye 
restriktioner – det kan jeg ikke svare på. 

Vi har haft en enkelt udflugt til København hvor en del af os var med til en 
kanalrundfart sammen med lokalforeningen i Storkøbenhavn.  

I september 1½ år forsinket lykkedes det en del af os at komme ind og se 
Cirkusrevyen på Bakken med fælles spisning før revyen. 

Vi havde en omvisning på Helsingør Rådhus, hvor Per Tærsbøl viste rundt. 

Det lykkedes os også at holde en dejlig julefrokost i Skydeselskabet i slutningen af 
november. 

Den sidste tid på året har vi fået lov at mødes fordi vi kontrollerer Coronapas og det 
håber vi at vi får lov at fortsætte med. Men i skrivende stund, så ved vi ikke, hvordan 
tiden efter jul og nytår ser ud.  



Jeg vil gerne som formand for lokalafdelingen have lov at sige tak til bestyrelsen og 
andre, som har givet en hånd med for året som har gået. Også tak til landskontoret 
som assisterer når vi har behov for det. 

På vegne af bestyrelsen 

Marie Klintorp 
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