Bestyrelsens beretning 2021-2022.
Sidste generalforsamling var i 2019. Bestyrelsen har været den samme siden. De 2 bestyrelsesberetninger fra 2019-2020 og 2020-21 har været udsendt elektronisk til medlemmerne.
Vi har aflyst en større tur til Polen, og ture til Skåne.
Vi har trods alt siden Coronaen begyndte afholdt 8 foredrag ud af 12. Det sidste i denne sæson er på
lørdag.
Heldigvis har vi fortsat kunne udgive vores 4 medlemsblade. Vi er begyndt at sende medlemskort
ud med posten sammen med vores blad. Årbogen udkommer nu i november (2021). Den er også
blevet solgt i de 2 lokale boghandlere med succes. Der var i begyndelsen af januar i år (2022) solgt
over 50 eks.
I den sidste måned har vi haft forhandlinger med Sundtoldens Venner om en fusion eller optagelse.
Det har været gode forhandlinger, og jeg har i en mail skrevet om resultaterne. SV´s venner modtager vores 3 sidste medlemsblade i år og beholder alle rettigheder mht. til adgang til Museerne. Deres formue overføres til os, og bliver øremærket til emnet ”Sundtolden”. Dog udleverer vi ikke Årbogen, da det ikke er vores, men museets, og den er dyr. Næste år må SVs venner så betale kontingent til Museumsforeningen som alle andre.
Vi har til dato 357 betalende medlemskaber. Da 1/3 er par, svarer det til ca. 550 medlemmer. Konklusionen er, at vi ikke har tabt medlemmer på grund af Coronaen.
Desværre har kommunen – og ikke os – bestemt, at vores medlemmer ikke længere kan betale kontingent på Bymuseet. Heldigvis har langt de fleste nu en mulighed for elektronisk betaling.
SparNord fonden har bevilget foreningen kr. 10.000 til at arrangere en ”historiens Dag” i Helsingør.
Det bliver formodentligt lørdag i begyndelsen af september. David Højer fra Museerne opretter en
arbejdsgruppe.
Som i de tidligere beretninger vil jeg takke samarbejdet i bestyrelsen. Vi har ikke holdt mange møder, men flittigt brugt mails. Mange har hjulpet os både administrativt, med at flytte borde ved foredragene og andet. Der har været mange så jeg vil ikke nævne navne. Men alligevel nogle. Tak til
Ebbe Nielsen der står for vores hjemmeside. Jeg vil gerne specielt takke Inga Hostrup og Jørgen
Linde for at pakke vores medlemsbreve, som vi nu sender ud som PP Porto. Ellen Hagen har også
været med i det arbejde samtidig med, at hun stadig arbejde med et register til vores årbøger sammen med Torben Bill-Jensen. Registret skal offentliggøres, og det er lidt af min dårlige samvittighed, at det ikke er sket.
Tom Sunding
Formand

