http://www.folkeuniversitet-vejle.dk/

Folkeuniversitetets generalforsamling 17. april 2013
Årsberetning ved formanden.
Vi har haft en god sæson i det forløbne år. Takket være medlemsforeningernes indsats
har vi haft et godt program stillet op, og generelt har det heldigvis også kunnet ses på
besøgstallet til vores foredrag.
Lidt statistik: I efteråret 2012 og foråret 2013 har vi haft 18 arrangementer med i alt
1672 deltagere, altså i gennemsnit 93 pr. arrangement. Top 5 i popularitet har været
Niels Bohr og atomfysikken før 1925 med 401 deltagere, Menneskedyret Homo sapiens
med 321 deltagere, Jordens indre – vores urolige klode og dens lyde med 192 deltagere,
Det nyeste fra udgravningerne i og omkring Jelling kirke med 120 deltagere og Frida
Kahlo med 111 deltagere.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi nok er en mindre spiller i konkurrencen om at
kapre deltagere. Udbuddet er stort med hobby- og sprogkurser, forfatterforedrag,
personlighedsudvikling, sundhedsrådgivning osv. osv. Vores niche er, at vi kan levere
viden på et højt niveau - en viden, som samtidig er til at forstå, uden at deltagerne
behøver særlige forudsætninger. Det eneste krav er nysgerrighed og interesse! Og det
gør vi jo ved at engagere foredragsholdere, der virkelig ved noget om deres emne og
forstår at fortælle om det på en levende måde – det kan være forskere fra universiteter
eller andre institutioner, eller det kan være mennesker, der på anden måde har arbejdet
sig kvalificeret og dedikeret ned i en sag.
Vi vælger at tro, at det pæne besøgstal afspejler, at videbegærligheden er stigende, at
der er øget respekt for folk, der virkelig ved hvad de snakker om. Men måske har det
også noget at gøre med, at generationen, som er trådt ud af det travle arbejdsmarked,
vokser sig større. For vi må nok indrømme, at langt hovedparten af vores deltagere er
lidt grånende i toppen.
Som noget nyt i år har vi fået en aflægger af Offentlige foredrag i naturvidenskab fra
Aarhus Universitet. En legendarisk institution, hvor universitetets forskere hjemme i
Søauditorierne tiltrækker over 1000 tilhørere til hvert foredrag – som desuden bliver
gentaget over 3 aftener.
Det er et initiativ, der er kommet i stand gennem et samarbejde med Rødkilde
Gymnasium og Rosborg Gymnasium og HF. Ideen er, at gymnasierne derved kan levere
højkvalificeret naturvidenskab til deres elever, og at de samtidig åbner op for, at
forældre og andre interesserede i byen og omegnen kan deltage.
Vi har været så heldige at få en bevilling fra InseroHorsens fond til at dække udgifterne
til 6 foredrag og til annoncering og anden markedsføring. Derfor har vi kunnet invitere til
ganske gratis foredrag.
Folkeuniversitetet står som administrator i projektet. – Og gymnasierne leverer det
praktiske med udmærkede auditorier og elever, som står og tager imod folk, og som
sælger kaffe og kage i pausen. - Og som nævnt, var forårets tre foredrag særdeles
velbesøgte. En væsentlig del af tilhørerne var naturligvis elever, men fx til Niels Bohrforedraget kom ca. 100 ”ude fra byen”.

Vi har haft et fortrinligt samarbejde med universitetets stab bag Offentlige foredrag i
naturvidenskab, især med chefkonsulent Jens Holbech, der har været meget interesseret
i at få overført konceptet til Vejle. Således er vi blevet indarbejdet i foredragenes
hjemmeside og online reservationssystem.
Et stort problem for en organisation som vores er at få fortalt udadtil, hvad vi kan levere
- markedsføring er en dyr sag, og vi har haft et stramt budget.
I denne sæson har vi haft traditionelle papirprogrammer lagt ud på biblioteker og
forskellige institutioner. Desuden har vi netop på grund af bevillingen fra InseroHorsens
haft råd til at sætte forårsprogrammet i Ugeavisen og Egtved-posten i begyndelsen af
januar.
Endelig har vi fået en ny hjemmeside – som er den billigste og mest fleksible form for
markedsføring - og vi benytter hver en lejlighed til at gøre opmærksom på dens adresse.
Men hvad der virker bedst, ved vi faktisk ikke!
I den kommende efterårssæson forventer vi at kunne afholde omkring 10 foredrag. De er
ikke lagt fast endnu udover, at 3 af dem igen bliver ”Offentlige foredrag i
naturvidenskab” på gymnasierne. På baggrund af denne sæsons besøgstal overvejer vi,
om Folkeuniversitetet som sådan selv skal stå for et par arrangementer – altså uden om
medlemsforeningerne. Det er et spørgsmål om økonomi – for at et arrangement kan
kunne hvile i sig selv uden at entrebetalingen bliver urimelig høj, kræver det 25-30
deltagere. Programmet for efteråret vil dukke op i august måned – husk at kikke på
hjemmesiden!
Jeg vil slutte af med at takke vores medlemsforeninger for det store arbejde, de 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 i afholdelsen af de
naturvidenskabelige foredrag.
Og sidst, men ikke mindst en tak til vores bestyrelsesmedlemmer og sekretær for
nogle gode møder og hjælp til en uerfaren formand.

