Årsberetning for 2017 ved formanden

Velkommen til generalforsamling…
Folkeuniversitetet er en gammel institution, mere præcist 120 år, idet den første afdeling blev
oprettet i København i 1898. Siden har det bredt sig til hele landet med mange afdelinger
knyttet til de 4 universitetsbyer København, Odense, Aarhus og Ålborg. Helt fra starten har det
væsentligste formål været at oplyse bredt og populært om forskningens metoder og nyeste
resultater gennem kurser og foredrag.
Derfor er Folkeuniversitetets virke styret af Folkeoplysningsloven under Kulturministeriet. Og
som så mange andre forhold i disse år er denne netop under revision bl. a. med henblik på en
ny struktur for Folkeuniversitetet. Det er utvivlsom fornuftigt, da den styrende, administrative
organisering gennem mange år har været meget kompleks med flere lagdelte kompetencer og
alligevel uden egentlig fælles ledelse. I praksis har de enkelte universitetsafdelinger dog
opereret ret selvstændigt med hver deres gruppe af lokalkomiteer under sig. Men økonomien
har bl a. været baseret på en finanslovsbevilling, der er blevet fordelt af et såkaldt
Folkeuniversitetsnævn efter en fordelingsnøgle.
Det nye lovforslag vil fokusere på universitetsenhederne, der bliver selvejende institutioner,
som får driftstilskud tildelt direkte efter en fordelingsmodel. Samtidig skal samarbejdet mellem
enhederne og de tilknyttede lokalkomiteer styrkes og en grad af fællesskab dyrkes. Som
lokalkomite hører vi ind under Syddansk Universitet i Odense sammen med adskillige andre
lokale afdelinger her i Sydjylland og på Fyn.
Alt sammen en fornuftig forenkling, som samtidig forhåbentlig vil styrke vores fælles identitet
som Folkeuniversitet og levere nogle praktiske samarbejdsmuligheder både administrativt og
fagligt.
Lovforslaget skulle have været 3. behandlet i december og trådt i kraft 1. januar, men
desværre er proceduren blevet forsinket, så det tidligst kan træde i kraft 1. august 2018.

Folkeuniversitetet i Vejle er jo grundlagt af en komite, der består af adskillige foreninger og
institutioner. En del af dem er stadig aktive som leverandører af arrangementer, og det er vi i
bestyrelsen meget glade for. Dels får vi herigennem et væsentligt bidrag til sæsonkataloget,
dels får vi en broget palet af emner ind. Jeg vil særligt fremhæve et fint samarbejde i det
seneste år med Kulturmuseet Spinderihallerne, der har arrangeret flere foredrag knyttet til
deres aktuelle udstillinger, fx i foråret 2017 om De Dansk Vestindiske Øer. Foreløbigt har vi
aftalt, at museet stiller markedsføring, lokale og praktisk arrangement til rådighed, og
Folkeuniversitetet står for det økonomiske ansvar, og indtil videre har dette vist sig at være en
fornuftig deal, som også er gældende i 2018.
I det hele taget vil jeg gerne takke de deltagende foreninger og institutioner for et fint
samarbejde.
Det gælder jo også Rosborg og Rødkilde Gymnasium, som sammen med Aarhus Universitet
står for vores 6 årlige Offentlige foredrag i Naturvidenskab. 2017 var det 5. år, hvor disse
foredrag er blevet afholdt og overværet af både gymnasieelever og en stor skare trofaste
gæster. På de 5 år har vi jo så afviklet 30 foredrag, og de er blevet overværet af over 7000
besøgende! I gennemsnit 237 pr. gang fordelt stort set ligeligt på gymnasielever og gæster
udefra.

Fra centralt hold har Folkeuniversitetet i 2017 fejret Reformationens 500-års jubilæum med en
turné af forsker, der behandlede mange emner og aspekter i forbindelse med Reformationen.
Arrangementet blev støttet af A.P.Møllers fond, så der var fri adgang til foredragene. Ud fra et
katalog med alle disse emner valgte og afviklede vi to foredrag med henh. Morten Fink-Jensen
og Niels Kærgaard fordelt på forår og efterår.

Bl. a. takket være de nævnte samarbejder har vi haft en rekordstor aktivitet i 2017 med 25
programsatte arrangementer, hvoraf to dog desværre måtte aflyses, dels på grund af sygdom,
dels grundet svigtende tilmelding. Men tilbage står 23 foredrag, der blev besøgt af lidt over
2000 tilhørere. Hvis vi ser bort fra de 6 naturvidenskabelige foredrag, hvor tilstrømningen
næsten er garanteret, har de øvrige 17 foredrag haft 611 deltagere, altså 36 i gennemsnit.
Dette må siges at være meget tilfredsstillende, al den stund at vores faktiske målgruppe har
mange tilbud at vælge imellem. Jeg håber, det skyldes, at vores foredrag generelt er af
særdeles god kvalitet med kompetente foredragsholdere, der også er dygtige formidlere.
Desuden dækker vi en meget bred vifte af emner. Altså foredrag for ’dig, der er nysgerrig og
gerne vil blive klogere’, som der står på vores hjemmeside.

Besøgsaktiviteten afspejles også i Folkeuniversitetets årsregnskab, der viser et overskud på kr.
9.600, således noget større end budgetteret. Økonomisk set er vi således i en stabil gænge og
til en vis grad polstret, så vi også kan tåle arrangementer, der giver et mindre underskud. Med
2018 er vi begyndt at producere et mere veludstyret program med bedre layout og billeder,
men selvfølgelig også med større trykkeomkostninger. Bestyrelsen har desuden overvejet i
næste sæson at nedsætte entrékravet fra 75 til 60 kr. for at vurdere, om entréstørrelsen har
indflydelse på deltagertallet.

Jeg vil slutte af med at takke bestyrelsen for et godt år med gode input og et altid behageligt
samarbejdsklima. Ikke mindst tak til Lis for hendes kaffebrygning og praktiske kontakt til Vejle
Bibliotek - og til Mette, vores sekretær, for hendes indsats med at holde rede på deltagerantal
og regnskab og dirigere honoraradministrationen ad de undertiden lidt kringlede veje, som
Folkeuniversitetet byder på. Forhåbentlig vil den kommende nye administrationsstruktur også
gøre den side af sagen enklere.

