GENERALFORSAMLING HUMLEMAGASINET D. 31. JANUAR 2018

Formandens beretning.

Indledning:
Når jeg i aften skal aflægge den årlige beretning for det forgangne år, er det dejligt
at konstatere, at også 2017 har været et godt år for Humlemagasinet – både med
hensyn til aktiviteter og antallet af besøgende. Det glæder både bestyrelsen, Peder
og Ole og alle frivillige.
Støtteforeningens formål:
Der er et par informationer, der gentages år efter år bl.a. støtteforeningens formål.
Ikke fordi jeg tror, I er glemsomme – men mere af hensyn til eventuelle nye medlemmer. 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. Vi har – også i 2017 – kunnet glæde os over en god
pressedækning både i dagspressen, lokalaviserne, lokal TV, TVKorup samt de sociale
medier som hjemmesiden og facebook. Eksempelvis kan jeg nævne, at JP påskedag
bragte en fire siders artikel om Humlemagasinet i avisens havetillæg med smukke
billeder fra haven. KD har også bragt en fin artikel om stedet. Ja, selv tyske havemagasiner har bragt artikler. Vi kan også konstatere, at vi stadig er èn af de mest
besøgte turistattraktioner i kommunen – kun overgået af Bridge Walking og
Keramikmuseum Clay. Det kan vi godt være stolte over.
Det økonomiske grundlag får vi gennem fonden og kontingent fra støtteforeningens
medlemmer. Derfor glæder vi os over, at vi har haft en lille fremgang i medlemstallet i år – i øjeblikket har vi 703 medlemmer.
Frivillige:
Traditionen tro begyndte vi også 2017 med at samle alle frivillige til en middag i
Dagmarsalen d. 18. januar. Vi kalder sammenkomsten for ”Taksigelsesfest”, der,

2.
som navnet siger, er en fest, hvor bestyrelsen får sagt tak for den store indsats, alle
de frivillige har ydet i det foregående år. Det er altid en hyggelig aften, hvor vi får
styrket det sociale fællesskab.
Den årlige generalforsamling blev afholdt den 31. januar – også denne gang med
stor deltagelse.
De første måneder af året bliver altid brugt til at forberede årets kommende
udstilling, som Peder står for med hjælp fra mange frivillige omkring alt det
praktiske. Og der bliver pudset og poleret og gjort rent, så alt skinner før åbningen af
udstillingen, der fandt sted d. 31. marts – en måned tidligere end normalt. Det
vender jeg tilbage til.
Arrangementer:
Når jeg har aflagt min beretning, vil Peder fortælle om årets mange arrangementer,
som han plejer. Jeg vil nøjes med blot at nævne tingene.
Årets udstilling om ”De Dansk-Vestindiske Øer” åbnede som nævnt 31. marts. At
bestyrelsen havde valgt den dato skyldtes, at det var 100 års dagen for Danmarks
salg af øerne til USA. Åbningen blev foretaget af kammerherre Henri Hage,
Kærsgård, som er barnebarn af Henri Konow, der var øernes sidste guvernør. Der
var 130 gæster med til åbningen. En dejlig og festlig dag. I forbindelse med
udstillingen blev der i månederne efter afholdt tre foredrag om øerne. Udstillingen
har fået mange rosende ord med på vejen. Ingen tvivl om, at den har været en
publikumssucces.
20. maj fejrede Humlemagasinet Børge Larsen – også kaldet ”den syngende maler”.
Den dag var det 50 år siden Børge optrådte første gang i Harndrup forsamlingshus
med Sigfred Pedersen.
Åben Have dagen 18. juni blev igen et tilløbsstykke, hvor antallet af både
stadeholdere og besøgende var det højeste nogensinde. Også vejrmæssigt var det
en succes.
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Støtteforeningens tur til Harzen og Anhalt i juni blev også en dejlig oplevelse for alle
deltagerne.
Årets juleudstilling åbnede 4. november og har været besøgt at rigtig mange
mennesker, der har nydt de smukt pyntede borde i salen og den hyggelige stemning,
der findes overalt i de smukt pyntede rum incl. den fantastiske service, alle yder.
Mødeaktivitet:
Bestyrelsen holdt sit konstituerende møde efter generalforsamlingen 31.1.2017. Ud
over det har der været to bestyrelsesmøder i årets løb. Der har ikke været behov for
flere.
Hjemmeside/IT:
Det bliver løbende opdateret og opgraderet, når der er behov for det.
Besøgende:
Vi har i 2017 haft 16.000 besøgende – en stigning på 1200 i forhold til 2016 – og det
på trods af, at vi har valgt at stoppe med kabaret.
Økonomi og Fonde:
Støtteforeningens regnskab vil som sædvanligt blive gennemgået af vores kasserer
Rigmor Hansen om et øjeblik, så det vil jeg ikke sige noget om.
Jeg vil i stedet nævne et par ting om fondens regnskab i 2017. For forståelsens skyld,
vil jeg gentage, at fondsregnskabet ikke har noget med støtteforeningens regnskab
at gøre. Men da det er fonden, der driver Humlemagasinet – er vi på den måde
knyttet tæt sammen. Selv om regnskabet ikke er færdigbehandlet, har vi en
forventning om, at der bliver et overskud på 487 tkr. – hvilket er en forbedring på
211 tkr. i forhold til 2016. Det skyldes bl.a. flere besøgende og dermed flere
entreindtægter og en større omsætning i cafèen og butikken. Formuen er på i alt
2.407 tkr.
Vi har i 2017 modtaget en donation på en dukke på 15.000 kr. og en donation på
30.000 kr. fra Dansk Folkeoplysnings Samråd - et udvalg nedsat af Folketinget i
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forbindelse med 100 året for salget af De Dansk-Vestindiske Øer. Beløbet har været
med til at dække udgifterne i forbindelse med Humlemagasinets udstilling om
emnet. Derudover har vi fået det årlige driftstilskud fra Middelfart kommune på
63.550 kr.
Alt i alt kan vi glæde os over en veldrevet og økonomisk sund forening.
Ønsker til forbedringer er der stadig. I 2018 har fonden sagt ja til, at vi bygger et
orangeri, som bl.a. skal huse mange af de planter, som ikke kan stå ude i vinterperioden. Vi har også længe ønsket os et nyt højtaleranlæg her til Dagmarsalen, som
også er bevilliget.
Tak:
Jeg vil slutte med at sige tak. Tak til alle jer støttemedlemmer for jeres bidrag i form
af jeres medlemskab. Det kan ikke siges ofte nok, at det er meget vigtigt for
Humlemagasinets fortsatte eksistens, at have mange støttemedlemmer, da det er
med til at danne det økonomiske fundament. Også en stor tak til alle de frivillige for
en kæmpeindsats i årets løb. Tak til den afgående bestyrelse for et godt samarbejde
og for jeres engagement. Og ikke mindst tak til Peder og Ole som jo er den egentlige
årsag til at vi overhovedet er her.
Tak for jeres lydhørhed.
Else Marie Madsen
Formand

