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Årsberetning ved formanden.

Velkommen til generalforsamling. Tak fordi I er kommet, og tak til Økolariet og Steen
Hedrup, fordi I vil huse os.
Vores forårssæson er ved at være til ende – vi mangler blot to foredrag på
programmet. Med medlemsforeningernes indsats har vi kunnet tilbyde et bredt program i
det forløbne år, og vi har også fået en pæn respons. I 2012 gennemførte vi 21 foredrag
med i alt 1006 deltagere – det giver 48 i gennemsnit. I 2013 har vi haft 22 foredrag på
programmet med i alt 2314 deltagere – dvs. 105 i gennemsnit. Som helhed har vi altså
haft en glimrende fremgang. Men det er jo ikke nogen hemmelighed, at det, der især har
trukket folk af huse, har været de naturvidenskabelige foredrag på gymnasierne, som
blev introduceret sidste år. Nogle af de øvrige foredrag har haft et skuffende
deltagerantal på trods af spændende emner, og et enkelt har måttet aflyses på grund af
for få tilmeldinger.
Der kan være flere årsager til den varierende succes. Konkurrencen om publikum til
kulturelle emner er stor her i byen – vi har jo en del udbydere på dette område. Derimod
er vi kun få på markedet, når det drejer sig om naturvidenskab, og vores samarbejde
med Aarhus Universitet om serien Offentlige foredrag i naturvidenskab borger for
kvaliteten. Desuden lukrerer vi nok også på, at vi kan udnytte universitetets udmærkede
tilmeldingssystem og effektive udsendelse af nyhedsbreve, der fastholder publikum.
Endelig skal vi ikke undervurdere, at vi har haft fri adgang til disse foredrag – det
ligger faktisk også i foredragsseriens koncept. I 2013 har vi kunnet gennemføre den fri
adgang på grund af en bevilling fra InseroHorsens-fonden – i år har Rosborg og Rødkilde
været så generøse, at de dækker honorarudgifterne, også fordi foredragene er ment som
et tilbud til gymnasieelever.
Men normalt koster det jo noget at gå til foredrag – en tommelfingerregel siger et
beløb i omegnen af en biografbillet, og det vil sige, at der helst skal dukke mindst 30 op,
for at et standardhonorar til en foredragsholder kan blive dækket ind. Og en del
foredragsholdere nøjes efterhånden ikke med standarden! Det kan være et problem for
vores medlemsforeninger, som ikke tør løbe den økonomiske risiko.
Vi har i bestyrelsen selv været optaget af disse overvejelser, da vi har besluttet igen at
forsøge os som enearrangør af tre foredrag i forbindelse med jubilæumsåret 2014. I
efteråret havde vi ca. 25 deltagere til Den lange første verdenskrig, hvilket gav et lille
underskud. Nu i begyndelsen af marts havde vi omkring 40 besøgende til Danmark efter
Norge, men – igen - det var med fri entre, da vi fik del af en pulje til fejringen af 1814,
som Folketinget har stillet til rådighed. Og 24. april – altså lige efter 150-årsdagen for
slaget ved Dybbøl 18. april - vil Jens Wendel-Hansen fra VejleMuseerne så fortælle om
Krigen i 1864 – det store perspektiv – forhåbentlig med et pænt antal tilmeldte. Under
alle omstændigheder vil vi bruge erfaringer fra disse foredrag til at vurdere, i hvor stort
et omfang vi fremover kan tillade os selv at have arrangementer med i programmet uden
at styre mod et økonomisk underskud.

Antallet af tilhørere er altså altafgørende. Først og fremmest får vi fat i dem ved at
have nogle spændende foredrag, der hver for sig eller samlet appellerer bredt. Men vi
skal jo også have meldt effektivt ud, hvad der er i vores program, og det er faktisk en
vanskeligere sag. Annoncering i VAF eller ugeaviserne er en mulighed, men den er dyr,
og som regnskabet vil vise om lidt, har vi nærmest ikke råd til annoncer. Så er der
hjemmesiden, som fungerer godt – vel at mærke, hvis folk husker, at den er der.
Hvis man googler ”folkeuniversitetet” kommer vores side op på 9. position umiddelbart
efter de store afdelinger i universitetsbyerne – og det er jo ganske fint.
Erfaringen med tilmeldingen til de naturvidenskabelige foredrag viser, at en direkte
henvendelse via nyhedsbreve pr. mail til folk, som allerede har vist interesse, er givtig.
Derfor er vi begyndt at samle mailadresser ind i forbindelse med vores andre
arrangementer, og jeg håber, at vi efterhånden kan få opbygget et arkiv af en pæn
størrelse.
I begyndelsen af december var jeg indbudt til Folkeuniversitetets landsmøde, som
finder sted hvert 3. år. Et væsentligt punkt var økonomien, både på landsdækkende plan
og lokalt i komiteerne. På den seneste finanslov er Folkeuniversitetets
administrationstilskud faldet fra 2,8 mio. til 2,7 mio. kr. Heraf bruges langt hovedparten
til de 5 administrative enheder, som er knyttet til universitetsbyerne. Det er også herfra
foredragsholderne får et mindre honorartilskud, kørselsgodtgørelse mv. Vi hører under
Syddanmark/Odense.
Kun mindre end 4 % sendes ud til de enkelte komiteer som administrationstilskud – at
det ikke er meget ses af, at det kun kan blive til 700 kr. til os.
Ikke usædvanligt står økonomien i misforhold til den betydning, vores minister,
Marianne Jelved, tillægger Folkeuniversitetet. Vi hører under folkeoplysningsloven og har
fået udvidet vores formålsparagraf: Formålet med Folkeuniversitetets virksomhed er
gennem folkeoplysende undervisnings- og foredragsvirksomhed at udbrede kendskabet
til forskningens metoder og resultater samt fremme demokratiforståelse og aktivt
medborgerskab. Det sidste er jo let at skrive ned, men nok mere usikkert at realisere, og
udvidelsen skabte da også nogen debat i forsamlingen!
Samlet set er Folkeuniversitetets aktivitet dalet lidt de sidste par år målt som
forelæsnings-dobbelttimer. Det gælder også i Syddanmark (men altså ikke os i Vejle!) og
i særlig grad hovedstadsområdet. Eneste undtagelse er Midtjylland, hvor
Folkeuniversitetet i Aarhus er ekspanderet kraftigt, hvad I måske kan fornemme ud fra
de tykke kataloger, der bliver postomdelt herfra. Så fra den kant har vi faktisk også
konkurrence.

Jeg vil slutte af med at sende en hilsen til vores medlemsforeninger og takke for det
store arbejde, nogle af dem har leveret mht. at få arrangeret de enkelte foredrag. Jeg
håber, at I vil være lige så iderige fremover. Herunder vil jeg også gerne sige tak til
uddannelsesleder Jette Nørgaard og vicerektor Peter Wriedt fra de to gymnasier for deres
engagement og arbejdsindsats i afholdelsen af de naturvidenskabelige foredrag, og jeg
håber, at vi kan fortsætte det spændende og også hyggelige samarbejde nogle sæsoner
endnu.
Og sidst, men ikke mindst en tak til vores bestyrelsesmedlemmer og sekretær for
nogle gode møder med ideer og gode diskussioner.

