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Formandens beretning.
Indledning:
Mon ikke der en del af jer, der er tilstede her i aften, der så DR 2 søndag 12. jan.,
hvor man i 12½ time - eller den tid man nu kunne afse - havde mulighed for at synge
med på - eller lytte til - sange fra højskolesangbogen. Ret fantastisk. I udsendelsen
fra Kolding bibliotek, blev forfatteren til bogen ”Come together” Jane Sandberg
interviewet. Hun udtalte, at Danmark er Europamester i at danne fællesskaber. Det
synes jeg Humlemagasinet er et godt eksempel på. Her er der fællesskab - både som
frivillig og som støtteforeningsmedlem.
Når jeg ser tilbage på 2019, kan jeg sammen med den øvrige bestyrelse med stor
glæde konstatere, at Humlemagasinet stadig tiltrækker mange besøgende fra nær
og fjern.
Støtteforeningens formål:
Det jeg siger nu, har jeg gentaget år efter år, for det kan ikke siges for tit, at en vigtig
del af formålsparagraffen er at udbrede kendskabet til stedet og skaffe økonomisk
grundlag for vores eksistens. Derfor er det vigtigt at have mange støttemedlemmer,
der kan være med til at udbrede kendskabet til Humlemagasinet.
Også i det forgangne år har vi kunnet glæde os over en god pressedækning både i
dagspressen, lokalaviserne, fagtidsskrifter, lokal TV som TV Korup og TV Middelfart.
Vi er også repræsenteret på de sociale medier som hjemmeside og facebook.
Det økonomiske grundlag får vi gennem fonden og kontingent fra støtteforeningens
medlemmer. Vi har i øjeblikket 630 medlemmer.
Frivillige:
Som sædvanligt tog vi hul på 2019 med en fest for alle frivillige her i Dagmarsalen,
hvor vi siger tak for den store indsats, alle har ydet gennem det forgangne år. En
dejlig aften, hvor vi nyder god mad og vin og ikke mindst det sociale fællesskab.
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det bliver sværere og sværere at skaffe
frivillige hænder nok.
For at gøre opmærksom på sagens alvor sendte bestyrelsen i maj måned et brev ud
til alle frivillige i det håb, at der var nogen, der kunne afse lidt mere tid. Det gav

desværre ikke noget resultat. Skulle der være støttemedlemmer her i aften, der
kunne have lyst til lidt frivilligt arbejde, så må I gerne melde jer.
Arrangementer:
Vi har i 2019 fortsat haft arrangementer - selv om det har været lidt mindre i forhold
til tidligere. Det er helt bevidst, fordi vi ikke råder over de kræfter og ressourcer, vi
havde tidligere. Jeg vil overlade til Peder at give en mere detaljeret beskrivelse - jeg
vil blot nævne dem ganske kort.
Den årlige generalforsamling blev afholdt 31. januar med stor deltagelse.
Årets Udstilling ”Frederik den 7. og Grevinde Danner”, der åbnede 6. april blev ikke
helt den publikumssucces, som vi håbede på, selv om den blev skudt flot i gang af
Britta Schall Holberg.
Den 26. april var der syng-samme-aften med Børge Larsen - også kaldet ”Den
syngende maler”. Det blev en fantastisk aften med mange tilhørere.
Åben Have dagen 16. juni tiltrak heller ikke så mange besøgende som tidligere. Det
kan have flere årsager. Selv mener vi, at det skyldtes, at det faldt sammen med
dyrskuet i Odense den weekend. Lørdag, var der et forrygende uvejr. Det betød, at
dyrskuet tilbød de besøgende at komme gratis ind søndag, hvis de ville komme igen.
Skt. Hans aften blev afviklet som planlagt.
Turen til England for støtteforeningens medlemmer sidst i august hvor deltagerne så
på engelske slotte og haver var meget vellykket og en stor oplevelse for deltagerne.
I uge 41 havde vi igen koncert med ”Operettekompagniet”, der var udvidet med tre
meget dygtige sangere, der leverede to flotte koncerter. Vi havde planlagt tre, men
på grund af manglende tilslutning, måtte den ene koncert aflyses.
Juleudstillingen åbnede den 2. november og har haft rigtig mange besøgende, der
har glædet sig over den flotte udstilling og hygget sig i Caféen med julekringle og
lagkage.
Mødeaktivitet:
Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde efter generalforsamlingen. Ud over det
har der været afholdt fire bestyrelsesmøder i årets løb.
Hjemmeside/IT:
Bliver løbende opdateret og opgraderet, når der er behov for det.

Besøgende:
Vi har i 2019 haft 14.400 besøgende - stort set det samme som året før.
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
fondsregnskabet foreligger ikke på nuværende tidspunkt. Jeg kan dog sige, at det
bliver et positivt resultat.
Vi har, som vi plejer, fået 65.000 kr. fra Middelfart kommune til handicapforbedringer. Derudover har Humlemagasinet fået en donation fra et medlem på 50.000
kr. - en dejlig og glædelig overraskelse. Så tak for den.
Fremtid:
Som jeg har været inde på, så er betingelsen for Humlemagasinets fortsatte
eksistens, at der er frivillige nok til at klare den daglige drift og til at opretholde den
service, som stedet også er kendt for. Så det er fortsat et fokusområde.
Og så vil der i 2020 ske nogle ændringer i udstillingen, men det overlader jeg til
Peder at fortælle om.
Tak:
Jeg vil gerne sige tak til alle jer støttemedlemmer for jeres bidrag i form af jeres
medlemskab, som er meget vigtig, da det er med til at danne det økonomiske
fundament. Også stor tak til alle frivillige for en kæmpeindsats i årets løb. Tak til
bestyrelsen for samarbejdet i det forgangne år og til Peder og Ole fordi I fortsat
magter og forhåbentlig bliver ved at have kræfter til at drive stedet.
Tak for jeres lydhørhed.
Else Marie Madsen
Formand

