GENERALFORSAMLING HUMLEMAGASINET D. 31. JANUAR 2019

Formandens beretning.
Indledning:
Hver gang vi tager hul på et nyt år og gør status på det forgangne, er det
altid spændende at finde ud af, om året nu også levede op til forventningerne - og forventningerne fejler ikke noget. Jeg er glad for at kunne
sige, at 2018 har været et år, hvor Humlemagasinet fortsat tiltrækker
mange besøgende fra nær og fjern. Det glæder vi os over i bestyrelsen
sammen med alle frivillige.
Støtteforeningens formål:
Det er vigtigt, at alle medlemmer kender støtteforeningens formål, så
derfor bliver det gentaget år efter år. En vigtig del af formålsparagraffen
er stadig at udbrede kendskabet til stedet og skaffe økonomisk grundlag
for vores eksistens. Det er derfor vigtigt at have mange medlemmer, der
på den ene eller anden måde støtter arbejdet her på stedet og fortæller
om det. Også i 2018 har vi kunnet glæde os over en god pressedækning
både i dagspressen, lokalaviserne, fagtidsskrifter, lokal TV som TV Korup
og TV Middelfart. Desuden er vi repræsenteret på de sociale medier som
hjemmeside og facebook. Omkring kendskabet til Humlemagasinet, vil jeg
gerne fortælle, at stedet blev specielt nævnt i borgmesterens nytårstale
ifm. dette års nytårskur på Hindsgavl den 9. januar, hvor der var knapt
700 gæster tilstede, som værende en medvirkende årsag til, at antallet af
turistbesøgende i kommunen vokser. Vi er stadig kun overgået af
Bridgewalking og Clay museet. Det kan vi godt være stolte over.
Det økonomiske grundlag får vi gennem fonden og kontingent fra
støtteforeningens medlemmer. Der er i øjeblikket 670 medlemmer af
støtteforeningen.

2.
Frivillige:
Også i 2018 tog vi hul på året med at samle alle frivillige til en middag i
Dagmarsalen. Det fandt sted 18. januar. Sammenkomsten kalder vi
”Taksigelsesfest”, der, som navnet siger, er en festmiddag, hvor fonden,
på den måde, siger tak for den store indsats, alle de frivillige har ydet
gennem det forgangne år. Det er en dejlig aften, hvor vi nyder den gode
mad og vin og ikke mindst det sociale fællesskab.
De første måneder af året bliver altid brugt til at forberede årets
kommende udstilling, som Peder står for med hjælp fra mange frivillige
omkring det praktiske. Og der bliver pudset og poleret og gjort rent, så alt
er klar til åbningen af udstillingen, der fandt sted d. 14. april.
Arrangementer:
Vi har også i 2018 haft forskellige arrangementer - selv om det - helt som
planlagt - var mindre end i 2017. Vi er nødt til at tilpasse arrangementerne efter de ressourcer, vi har til rådighed. Lige som de foregående år vil
jeg overlade til Peder at give en mere detaljeret beskrivelse. Jeg vil blot
nævne dem ganske kort.
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 31. januar med meget stor
deltagelse.
Årets udstilling ”Fra Frederik den Store til Kejser Wilhelm II” åbnede som
nævnt 14. april. Åbningen blev foretaget af Christine Beelaerts van
Emmichoven, der - som det fremgår af navnet - er hollænder. Hun bor i
dag i Asperup med sin familie. Udstillingen trak ikke så mange besøgende.
Det var vi godt klar over, da det var svært at konkurrere med ”De Dansk
Vestindiske øer” i 2017, som interesserede et meget bredere publikum.

3.
Åben have dagen 17. juni blev som de foregående år en stor succes og
slog ny rekord mht stadeholdere og besøgende. 2500 gæster havde
fundet vej til Humlemagasinet i det smukkeste vejr, hvor de kunne glæde
sig over 70 stadeholderes mange forskellige tilbud.
Sct. Hans aften blev aflyst på grund af forbuddet mod at tænde bål.
Turen ”I Hohenzollernes fodspor” for støtteforeningens medlemmer i
september var vellykket og en stor oplevelse for deltagerne.
Efter at vi havde holdt en pause med kabaret i 2017, havde bestyrelsen
besluttet at forsøge med et par koncerter, der fandt sted fredag aften og
lørdag eftermiddag i uge 41. Thomas Peter Koppel under ledelse af hans
pianist Carol Conrad, gav de tilstedeværende en dejlig musikalsk
oplevelse. Den var så god, at vi har besluttet at gentage succesen i
oktober i år.
Årets juleudstilling åbnede 3. november og blev noget af et tilløbsstykke.
Rigtig mange mennesker har glædet sig over de smukt pyntede træer og
borde både i udstillingen og i Dagmarsalen og nydt julekringle og lagkage i
de hyggelige stuer i Caféen inkl. den fantastiske service alle de frivillige
yder. De smukke borddekorationer var lavet af Elin Johansen, som i nogle
år har været frivillig på Humlemagasinet bistået af Ole og Peder.
Mødeaktivitet:
Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde umiddelbart efter generalforsamlingen. Ud over det har der været afholdt fire bestyrelsesmøder i
årets løb.

4.
Hjemmeside/IT:
Bliver løbende opdateret og opgraderet, når der er behov for det. Vi er
også blevet mere aktive på facebook.
Besøgende:
Vi har i 2018 haft 14.400 besøgende - et fald på 1600 i forhold til 2017 som mest skyldes, at færre gæster besøgte årets udstilling.
Økonomi og Fonde:
Støtteforeningens regnskab vil som vanligt blive gennemgået af vores
kasserer Rigmor Hansen om et øjeblik.
Selv om fondsregnskabet ikke har noget med støtteforeningens regnskab
at gøre, plejer jeg at nævne et par ting om fondsregnskabet, da det er
fonden, der driver Humlemagasinet, og de to regnskaber på den måde er
knyttet tæt sammen. Men det kan jeg ikke i år, da fondens regnskab ikke
er klar på nuværende tidspunkt.
Vi har, som vi plejer, fået 64.000 kr. fra Middelfart Kommune, som bruges
til handicapforbedringer.
Som nogen måske erindrer, så havde vi store udfordringer med
højtaleranlægget sidste år. Det har vi heldigvis ikke i år, fordi vi har fået
det udskiftet - ganske vist med et brugt - men det virker.
Som jeg også nævnte sidste år, så havde fonden sagt ja til, at der blev
bygget et orangeri. Det skulle bl.a. bruges til at opbevare planter, som
ikke kan stå ude i vinterperioden. Det nåede at blive færdig til Åben have
dagen. Resultatet er blevet rigtig flot, og det falder smukt ind i den øvrige
bygningsmasse på Humlemagasinet. Det er til meget stor glæde både for
vores gæster og for stedet.

5.
I forbindelse med byggeriet blev der søgt forskellige fonde om økonomisk
støtte. Dog uden held. Så det har fonden selv finansieret.
Fremtid:
Her ved indgangen til 2019, går Humlemagasinet ind i en ny periode i
stedets 30årige historie. Vi bliver alle ældre - det gør Peder og Ole også.
Det betyder, at kræfterne ikke mere er de samme. Fondsbestyrelsen har i
det sidste halve år haft nogle møder med Middelfart kommune for at
drøfte, hvad vi kan gøre for - dels at fremtidssikre stedet og dels at
optimere indtægterne. I forbindelse med det første har fondsbestyrelsen i
et stykke tid haft fokus på, hvordan der kunne etableres noget mere fast
arbejds-kraft til hjælp i haven. Efter et meget stort ønske fra Ole og Peder
er det resulteret i en beslutning om at ansætte en medarbejder. Valget er
faldet på Elin Johansen, der, som allerede nævnt, er èn af de frivillige.
Hun kommer fra en stilling som slotsgartner på Gråsten slot. Elin er ansat
pr. 1. januar i år. Jeg vil også her på generalforsamlingen ønske Elin
tillykke med jobbet og udtrykke håbet om, at det må blive til gavn og
glæde for alle i Humlemagasinet.
Det, at fonden nu bliver arbejdsgiver, vil selvsagt gøre et indhug i økonomien. Det vil blive søgt minimeret ved, at Elin to dage om ugen skal
hjælpe Jan Munch i Middelfart, og hun skal også lave planter med
videresalg for øje.
Ud over det nævnte, har kommunen givet inputs til, hvad vi yderligere
kan gøre for at optimere indtjeningen, inputs, som fondsbestyrelsen skal
arbejde videre med her i 2019. Den har bl.a. forslået, at der skal mere
fokus på salg af gavekort og en mere fokuseret markedsføring.
Vi kommer også til at forhøje priserne på medlemskab, entrebilletter,
kaffe og kage. Således vil medlemskabet stige til 220 kr., hvis ellers
generalforsamlingen godkender det. Det vil jeg meget opfordre til, at den
gør, da det er et vigtigt bidrag til økonomien og dermed driften af stedet.

6.
Af andre vigtige fremtidsperspektiver er tilgangen af frivillige. Den
fortsatte drift af Humlemagasinet vil være fuldstændig afhængig af, at der
vil være en vedvarende tilgang. Så jeg kan kun opfordre forsamlingen til
at melde sig, hvis I ikke allerede er frivillig og også opfordre jeres familie,
venner og netværk til at melde sig.
Kommunen har også opfordret fondsbestyrelsen til at have fokus på
bygningerne og på, hvordan de fremadrettet skal fremstå herunder også
på Cafèdriften, fremtidig ledelse m.m.
Tak:
Afslutningsvis vil jeg gerne sige tak. Tak til alle jer støttemedlemmer for
jeres bidrag i form af jeres medlemskab. Det kan ikke siges ofte nok, og
jeg har også allerede nævnt det i beretningen, at det, at have mange
støttemedlemmer er en meget vigtig del af Humlemagasinets fortsatte
eksistens, da det er med til at danne det økonomiske fundament. Også en
stor tak til alle de frivillige for en kæmpeindsats i årets løb. I er med til at
udgøre det fundament, der gør, at Humlemagasinet kan drives. Også tak
til den afgående bestyrelse og især til de bestyrelsesmedlemmer, som
ikke genopstiller. Tak for samarbejdet og for jeres indsats og engagement.
Tak for jeres lydhørhed.
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