
Referat af generalforsamling for 2021  
i Helsingør Haandværker Sangforening, 
tirsdag den 1.marts 2022. 
 
Dagsorden:  

 
1. Velkomst ved Formanden. 
2. Valg af dirigent og referent 
3. Bestyrelsens beretning ved Formanden. 
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
5. Indkomne forslag.  
6. Forslag fra bestyrelsen 
6.1. Fastsættelse af kontingent 
7. Næste års budget 
8. Valg 
8.1. Følgende er på valg: Ørn Simonsen og Hans Hvilsom 
8.2. Følgende er ikke på valg: Erling Tang, Ausbjørn Simonsen og Kim Lynge. 
8.3. Bestyrelsessuppleanter. På valg. En ny og Jess Tromborg. (1år) 
8.4. To revisorer. En ny og Jørn Triebe (1 år) 
8.5. En revisorsuppleant. På valg er Erwin Sattler. (1år)  
8.6. Fanebærer og klokkepudser. Erwin Sattler. 
9. Eventuelt 
Dirigent: Hans Hvilsom 
Referent: Henrik Juel-Berg 
 
3. Formandens beretning: 1. marts 2022 for 2021. 
 
Ørn måtte melde frafald. Testet positiv med corona. Vores næstformand Ausbjørn læste 
beretningen op. 
. 
13. januar 21. afholdt bestyrelsen et krisemøde. Økonomien var styrtdykket grundet 
manglende indtægter. Fandt ingen åbenlys løsning på foreningens økonomiske situation. 
 
HHSF modtog umiddelbart efter et brev fra Spar Nord med opfordring om at søge økonomisk 
støtte. Der blev ansøgt, men Spar Nord vendte aldrig tilbage. 
Efter henvendelse fra flere kormedlemmer, besluttede bestyrelsen 1. februar at sætte 
kontingent opkrævning i bero. 
 
27. april tog vi afsked med dirigent Julie Meera Albertsen der flyttede til Tølløse. Ved afskeds 
receptionen blev der trakteret med smørrebrød og pilsnere. 
 
20. juli mødtes koret første gang efter sommerferien med stort fremmøde. 
 
På talrige opfordringer fra Kvindekoret fik vi 30. august monteret støttegreb ved hoveddøren. 
Ausbjørn havde lavet en aftale med Erik om fremstillingen af grebene. 
 
På initiativ af Helsingør Gospelkor, deltog vi den 16. oktober i et arrangement, Syng-syng-syng 
i Værfts hallerne (mad marked). Det blev en hyggelig aften. Vi fik en henvendelse fra Lars 
Kongsted der gerne ville forsøge sig i vores kor. Fornemmer Lars er faldet godt til. 
 
I anledning af Verners 80 års fødselsdag serverede Verner 2. november fint smørrebrød. 
 
16. november holdt vi fest i foreningen! Merethe leverede lækker mad og Hans H. mødte op 
med nogle af hans Jazz venner, som var med til at gøre det til en fantastik aften. 
 
25. november afholdt Kvindekoret en forsinket reception, for at fejre deres 40 års jubilæum. 
Vi deltog med et lidt reduceret kor, men kunne bidrage med et par sange.  



Ørn holdt en jubilæumstale for kvindekoret. 
 
Den 30. november var sidste sangaften, men koret afholdt en lille julefrokost 14. december. 
 
Årets sluttede med at blæseren til varmeanlægget stod af. Ausbjørn og Ørn fik den 
afmonteret, og i januar havde Ausbjørn fundet en ny, som blev monteret. 
 
Bemærkninger til formands beretning: 
 
Peter: Takkede Ausbjørn og Ørn for deres indsats med vores fyr. 
 
Beretningen blev godkendt. 
 
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren. 
 
Erling fremlagde regnskab for hus og sangforening og gav en forklaring på regnskab og 
budget.  
 
Bemærkninger til regnskab: 
Jess: Undrede sig over kontingent stop. Vi blev enige om at et forhøjet kontingent ikke 
tilnærmelsesvis kan dække vores underskud. 
Peter: Mener at en forhøjet udlejnings sum bliver nødvendig. I udlejningskontrakten skal der 

stå ”Forøget udgift til opvarmning”. Det giver bedre forståelse for lejer. 

Peter: Foreslog justering af budget kvartalsvis. 
 
Regnskab godkendt. 
 
5. Indkomne forslag.  
 
Ingen 
 
6. Forslag fra bestyrelsen 
 
Ingen 
 
7. Næste års budget 
 
 
8.1. Følgende er på valg: Ørn Simonsen (genvalgt) og Hans Hvilsom (genvalgt) 
8.2. Følgende er ikke på valg: Erling Tang, Ausbjørn Simonsen og Kim Lynge. 
 
Valget til bestyrelsen blev godkendt. 
 
8.3. To Bestyrelsessuppleanter. Erwin Sattler og Jess Tromborg valgt 
8.4. To Revisorer Jørn Triebe, Poul Stilling valgt 
8.5. En Revisorsuppleant Birger Thomsen valgt 
8.6. Fanebærer & dirigentklokkepudser Erwin Sattler genvalgt 
 
9. Eventuelt. 
 
Birger: Er utilfreds med korets repertoire.  
Ausbjørn: Der sidder i sangudvalget ville godt trække sig. Men det viste sig at der ikke var 
nogen der ville stille op. 
Henrik: Ønsker adgang til lydfiler. 
Jess: Adgang til noder og lydfiler på vores hjemmeside. 
Peter: Vil se på mulighederne for at gøre det nemt at finde node og lydfiler. 
 
Tilstede: 14 
Fravær: 3  
Referent: Henrik Juel-Berg 


