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Bestyrelsens beretning 2022 
 
Velkommen..!– 2022 forsvandt i krudttåge på både den ene og den anden måde fri-

stes man til at sige, men der er kun en vej frem at ønske, og det er 
 

- STOP DEN KRIG !! 

 
Efter en lang Coronanedlukning kom vores lille klub igen på banen med flg. arrange-

menter i det forgangne år: 
….men inden da  
 

 
! forlod -Jytte Jensen -os i efteråret efter længere tids sygdom ! 

Lad os mindes hende et kort øjeblik….. 
… 
 

Udmeldelse: Mette Nielsen 
 

Tirsdag, den 18. januar 2022 /Generalforsamling /25 deltagere  
 
Citat fra 2022: ”Vi havde forventet/håbet, at generalforsamlingen denne gang kunne 

være afholdt efter en endt pandemi, men sådan skulle det ikke være. Stadig masser 
af restriktioner og utallige bliver smittet hver dag, og ”Pyramiden”, hvor gf’en skulle 

være afholdt, blev lukket for en uge siden.” 
Men sådan er det heldigvis ikke i dag, - og sådan ønsker vi det heller ikke i fremtiden? 
Det blev til endnu et kontingentfrit år, og der blev valgt en ny formand og en ny be-

styrelse. 
 

Torsdag, den 17. marts 2022 /HPSK-hyggeaften /25 deltagere 
 
Meny/Hillerød leverede maden – mørbradgryde m/kartoffelmos+ris samt jordbærkage 

fra Bilka-bageren –det sidste havde vi ikke prøvet før. 
 

Det var også første gang, hvor vi fik leveret musik til fællessangen, - af Ruth og Kjeld, 
som var nye i vores klub, - og dem har vi haft stor glæde af siden. 

 
 
 

 
 

 



 

 
 

Onsdag, den 4. maj 2022 /Antal deltagere: 35 
 
Vi mødtes i Slotsparken v/café Havehuset kl. 08:45 i godt vejr, hvilket efterfølgende 

viste sig at være lidt for tidligt ift busafgangen, - det vil blive korrigeret ved en an-
den/tilsvarende lejlighed. 

 
Vi kom til Bakken, hvor vi blev modtaget af den ene af ”To søstre”/Stephanie, som var 
4. generation af ”Bakkefolket.” Efter en fin rundvisning m/Bakkens historie, blev vi 

bænket i rest. ”De 2 søstre”, hvor vi fik en god, gedigen ta’ selv frokost m/drikkelse, -  
 

Kl. ca. 16:00 drog vi hjem til Hillerød m/fyldte maver og indtryk – og alt dette til en 
pris af kr. 300.00. 

……… 

Onsdag, den 28. september 2022 /35 personer deltog. 
 

”En aften med journalist/forfatter Peer Kaae m/foredraget ”Axel Strøbye – en tragisk 
historie” 

En god foredragsholder med en spændende historie, som formentlig de færreste af os 
havde kendskab til. 
Tak til Marianne og Jørn for kontakten til foredragsholderen. 

Meny bestod af – kalveculotte, flødekartofler. 

……… 

Torsdag, den 17.11.2022 / ”Banko 2022” /28 deltog 
 

10 spil m/gode præmier og ”MobilePay” fik debut i vores klub, idet drikkevarer og eks-
tra plader kunne betales med det, - og ikke sidste gang, hvor det bliver benyttet. 
Super smørrebrød fra Meny – fine gavekurve fra Holte Vin – god kage til kaffen, -igen! 

 
………… 

 
Mandag, den 12.12.2022 / Julehygge 2022 /flot deltagerantal: 38 deltog 
 

Igen dejlig buffet fra Meny 
4 gode fl. portvin som mandelgaver. 

Fællessang til musik. 
….og et underskud på ca. kr. 1.000,-!!! 

 
 
 

 
Sluttelig vil jeg nævne,  

- at det er dejligt at være i disse lokaler. 

- en stor tak til ”mit team” for godt samarbejde 
v/årets arrangementer. 
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- en stor tak til jer alle for at stå sammen om vo-

res lille klub. 
 
Dermed giver jeg ordet videre til dirigenten…… 


