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Referat 2023-02-09 

Generalforsamling i Hemingway Club Allerød 
Referat og Beretning 

 

Tid: Torsdag, den 9. februar 2023 kl. 10-12 

Sted: Kirkehavegaard 

Dagsorden 
1. Valg af dirigent og referent 
Søren P. Petersen blev valgt som dirigent og Klaus Fisker som referent. 

Dirigenter påpegede, at Generalforsamlingen var lovlig indkaldt ifølge vedtægterne. 

2. Formandens Beretning. 
Klaus Fisker kom ind på den bredde, der igennem året havde været igennem de mange aktiviteter, der 

havde været. Det være sig besøg på udenbys museer, udflugter i området, herunder sommerudflugt til 

Sophienholm med frokost og sejltur på Bagsværd Sø og tilstødende kanaler. Foredrag med historiske emner 

har der været, - fra dels udenbys foredragsholdere, men også egne medlemmer. Et andet område, der har 

været interesse for, har været medlemmernes egen erfaringer med sundhed og de udfordringer, der 

knytter sig hertil. Emner af kulturel karakter har været besøg af Mungo Park,  Allerød Kunstforening og 

Lokal Historisk Arkiv Allerød. Vi har i foreningen haft fokus på sundhedsmæssige aspekter, såsom besøg af 

professor Lone Simonsen om Corona og et andet oplæg om Demens. På IT området har der  været  besøg 

på Dansk Datamuseum og vi har  haft oplæg på Kirkehavegaard om Kunstig Intelligens. Inden for 

projektstyring har vi haft oplægsholdere, der beskæftiger sig med Nyt Nordsjællands Hospital og 

Kattegatforbindelsen. Alle aktiviteter, er beskrevet i foreningens hjemmeside Hemingway Club Allerød. 

Formanden sluttede af med, at det sociale har stor betydning for at knytte  nye venskaber, her var især 

ekskursioner en mulighed for at lære hinanden bedre at kende. Endelig takkede formanden for den store 

indsats bestyrelsen/styregruppen har i forbindelse med klubbens arbejde. 

3. Godkendelse af regnskab og budget. 
Peter Hannerup fremlagde regnskabet (2022), som tidligere er udsendt til medlemmerne. Årets 

driftsresultat er på Kr. 15.710,49 kroner, baseret på indtægter kr. 56.470 og udgifter på kr. 40.759,51. 

Budgettet for 2023 udviser et mindre resultat i form af et negativt overskud på kr. 550. Regnskab og Budget 

blev godkendt. Regnskabet er revideret af Jan Hilsted. Peter sluttede af med at anføre, at 

medlemstilgangen har været imponerende fra ca. 40 i december 2021 til 90 februar 2023. Til møderne har 

der været et gennemsnitligt fremmøde på 38%. 

4. Godkendelse af kontingent for 2023. 
Det blev vedtaget at godkende et beløb på fortsat kr. 100.  

5. Behandling af indkomne forslag. 
Der var ikke indkommet nogle forslag. 
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6. Valg af formand og styregruppe. 
Konstitueret formand Klaus Fisker valgte at trække sig ud af styregruppen. Generalforsamlingen blev enig, -

efter en kort debat - at den nye styregruppe/bestyrelse indtil videre (midlertidigt) ledes af en kollektiv 

ledelse, og ikke fremover som anført i oplægget. 

Styregruppen består fremover af 7 medlemmer. Nyvalgte er Leon Kristensen og Per Skrivergaard. Helge 

Dissing og Peter Nielsen-Hannerup er valgt for yderligere 2 år. Følgende styregruppemedlemmer var ikke 

på valg, de fortsætter, det er: John Marott, Kenn Haagen Nielsen og Søren P. Petersen. 

7. Valg af revisor. 
Jan Viggo Hilsted er valgt som revisor. 

8. Eventuelt. 
Helge Dissing anførte, at der evt. var behov for en klub 2. Medlemmerne blev hørt, og den generelle 

stemning var, at så længe at sal 1 ved fremmøde kan rumme tilmeldte medlemmer til arrangementerne, er 

der for nuværende ikke behov for dette. Styregruppe/bestyrelse følger alligevel i klubbens vækst med 

hensyn til antal medlemmer, og vender evt. senere i året tilbage, når medlemstallet efter 

kontingentbetalingen for 2023 er talt op.  

Emnet om antallet af medlemmer tages op på det kommende styregruppemøde i den nye bestyrelse. 

Ved tegning af 1-årigt medlemskab falder evt. medlemmer fra. 

 

Styregruppens telefon og e-mail-adresser: 

• Helge Dissing, 21 49 30 06, helge.dissing@hotmail.com, valgt for 2023-2024 

• John Marott, 26 96 99 44, marott1@vip.cybercity.dk, valgt for 2022-2023 

• Kenn Hagen Nielsen, 6171 4971, kenn@nielsen22.dk, valgt for 2022-2023 

• Leon Kristensen, 2966 9187, bullerhunden@gmail.com, valgt for 2023-2024 

• Peter Nielsen-Hannerup, 5126 9780, peter@hannerup.dk, valgt for 2023-2024 

• Per Skrivergaard, 3138 2550, per.skrivergaard@icloud.com, valgt for 2023-2024 

• Søren P. Petersen, 26274289, soren.p.petersen@rom-petersen.dk, valgt for 2022-2023 
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