Medlemmer
Helsingør Sømandsforening tæller pt. omkring 90 medlemmer.
Medlemmerne er fra alle mulige erhverv, både til søs og til lands. For at
blive medlem, kræves der ikke at man har en sømandsmæssig baggrund,
men man kan forvente at medlemmerne har en sund interesse i søfarten og
livet til søs – i en eller anden udstrækning. Og det er ikke nogen betingelse
at man bor, arbejder eller har direkte tilknytning til Helsingør. Medlemskab
er åbent for alle som vil være med til bevare den interesse, som er omkring
søfarten generelt – og i Helsingør i særdeleshed – og som vil tilslutte sig
forenings formålsparagraf, ’til fælles interessers fremme at udvikle
sammenhold mellem medlemmerne’.
Eneste betingelse for at blive medlem er – jf. foreningens love – at man er
’en hæderlig person over 18 år’.
Ønske om medlemskab sker ved henvendelse til formanden eller til et af de
øvrige bestyrelsesmedlemmer.
Medlemskontingentet er for tiden 200 kr. årligt.
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Foreningens ve og vel.
Sædvanen tro – og i overensstemmelse med foreningens love – afholdes den
årlige ordinære generalforsamling (GF) her i slutningen af februar, nærmere
bestemt den 26. februar. Invitation er udsendt til alle medlemmer.
Restauratøren på Kronborg Havbad har lovet at diske op med fine og
udsøgte madretter, og med det værtskab de har præsteret tidligere, så har vi
fuld tillid og store forventninger til deres formåen.
Og så blive det jo ikke værre af, at stedet er særdeles velegnet til at afholde
arrangementer efter vores ønsker, således at både møde, festspisning og
underholdning kan gå op i en højere enhed.
Men det som altid gør den største forskel til en hvilken som helst fest er jo
deltagerne. Det er derfor altid er en fornøjelse at være med til fester i
Helsingør Sømandsforening.
Det er glædeligt at foreningen er kommet så stærkt igen efter den kedelig
nedtur vi havde efter regnskabet 2012. Og det, at vi er kommet så hurtigt
tilbage i fuld styrke, kan kun tilskrives den opbakning, som medlemmerne
har udvist. Stor respekt for alle de mange medlemmerne, som har stået støt
op omkring denne forening og har villet den det bedste – også da det ’peb og
knagende i rigningen’. Det regnskab, som bliver fremlagt på GF, viser at det
igen i 2015 har gået godt for foreningen.
Det er vores håb at kunne præsentere foreningens nye hjemmeside til GF.
Opgaven er lagt i hænderne på en ung, dygtig fyr, som har udvist en meget
konstruktiv og professionel tilgang til opgaven. Vi har store forventninger.

Kontingentindbetaling

Donation fra Tuborg Fondet.

Som I vil se i brevet med indkaldelsen til generalforsamlingen 2016, med
efterfølgende fest, så følger der ikke noget girokort for kontingentindbetaling med denne gang. I stedet for er der en skriv med instruktion om
at indbetale kontingent som bankoverførsel til foreningens konto – eller
som kontantbetaling.

I slutningen at maj 2015 modtog Helsingør Sømandsforenings Shantykor en
betragtelig donation på kr. 40.000 til indkøb at et nyt lydanlæg.

Der er 2 væsentlige grunde til, at vi nu har taget denne beslutning om at
nedlægge vores girokonto:
Den ene er, at betaling med girokort er efterhånden blevet så uforskammet
dyrt, og det ser ikke ud til at betalingsgebyr for girokort vil falde over de
kommende år – tværtimod. Prisen er nu oppe på 40 kr pr girokort, og det
synes vi ikke, vi kan være bekendt, at medlemmer skal betale så meget til
banken for at være medlem af Helsingør Sømandsforening.
Der er efterhånden rigtig mange af medlemmerne, som har fundet
anvendelse af netbank til indbetaling af kontingent. Det koster som regel
ingenting, i værste fald 1 kr pr. betaling. Denne netbank ordning er samtidig
med til at overflødiggøre girokortet som betalingsmiddel.
Men selvom man ikke har netbank, så er stadig betydelig billigere at betale
kontingentet ved at bede sin bank om at lave en pengeoverførsel til
foreningens konto, således som oplyst på det vedhæftede skriv.
(Kontonummer står også anført her nederst på siden).
Den anden grund er, at det er meget dyrt for foreningen at have sådan en
girokonto. Det koster os 600 kr om året bare at have kontoen, og så skal vi
betale ekstra hver gang vi bruger dem. For 2015 betalte vi ca. 700 kr for
denne konto, og det synes vi er alt for dårlig forvaltning af medlemmernes
penge. Derfor vil vi opsige denne konto, således at de penge, som herved
spares, kan komme medlemmerne til gode på anden vis.
Men samtidig skal vi minde om, at vi stadig vil fastholde muligheden for at
indbetale kontingentet kontant til kassereren. Det er fuldt ud ligeså godt, og
koster ingen gebyrer. Husk at meddele navn (og gerne medlemsnummer).
Helsingør Sømandsforenings konto til kontingent indbetaling er:
Nordea Bank, reg. 2255, konto 0747255636

Denne donation blev straks omsat i et nyt lydanlæg, som af kendere bliver
betegnet som et høj-kvalitet, professionelt anlæg. Det har allerede været i
brug flere gange til Shantykorets optrædener, og har skabt stor begejstring.
Den officielle overrækkelse af donationen fandt sted på Aktivitetscentret
Hamlet, den 4. oktober 2015, hvor over 100 gæster var samlet til
aktivitetscentrets årlige fest for centrets brugere.
Da Shantykoret også har sine ugentlige øveaftener på Hamlet, kan man sige,
at koret var på hjemmebane, og i den anledning havde centerlederen og
Shantykoret aftalt at benytte denne lejlighed til den offentlige overrækkelse.
Pernille Christel Andersen fra Tuborg Fondet, som overrakte checken,
fremhævede i sin tale, at Tuborg Fondet bl.a. lægger vægt på ’positive
fællesskaber til gavn for mange’, når de beslutter sig for, hvem de vil donere
til. Disse værdier mente de, at Shantykoret er en god og værdig repræsentant
for.
Formanden for Helsingør Sømandsforening modtog checken på Shantykorts
vegne, og i sin takketale fremhævede han,
at Shantykoret med taknemlighed og i
ydmyghed vil bruge fremtiden på at stræbe
efter at leve op til den udviste tillid fra
Tuborg Fondet.

Per Fage-Pedersen, 90 år
Den 3. december 2015 blev Per Fage 90 år.
Per Fage var formand for Helsingør Sømandsforening
fra 1975 til 1986, og blev umiddelbart efter endt
formandskab udnævnt til æresmedlem i forening.
Helsingør Sømandsforening ønsker Per Fage hjertelig
tillykke med fødselsdagen, med alt vel fremover.

