Verninge Husflid 2020 –2021
Skolelederens og formandens beretning
Det mærkeligste år i Verninge Husflids historie er gået - og det hele er ikke
forbi endnu. Et år hvor corona har gjort, at vi har lukket ned, aflyst og udskudt
en væsentlig del af årets arrangementer.
Bestyrelsens daglige arbejde
Vi er en bestyrelse på 7 medlemmer, 2 suppleanter og vores skoleleder. Vi
deltager alle i fællesskab om at løse årets opgaver.
I år har der så ikke været så meget at være fælles om. Vores skoleleder og
kasserer er dem, der haft mest travlt i år med at sørge for aflysninger,
muligheder, tilbagebetalinger og ansøgninger om kompensationer.
• Vi startede med at generalforsamlingen blev udsat til 14. juli
• Vores bestyrelsesmøder, som vi plejer at have 6-7 stykker af er blevet
skåret ned til 5.
• Vi prøvede med virtuelt møde på zoom, som ikke alle kom på og har de
sidste gange holdt møde på teams, som virker ok. I september og
november 2020, holdt vi almindelige bestyrelsesmøder.
Arrangementer for og med bestyrelsen
• FORA flyttede landsmødet fra maj til august, hvor det lykkedes at
afholde det, og vi var 5 deltagere fra Verninge Husflid. På dette
landsmøde blev Arne, vores kasserer, kåret som årets ildsjæl, en ny pris
indstiftet af FORA. Det er vi alle temmelig stolte af, og han har i høj grad
fortjent udnævnelsen. Arne er altid parat til at hjælpe med alt, og han
har virkelig fingeren på pulsen om alt, hvad der rører sig i foreningen og
folkeoplysningsforbundet i kommunen, hvor han også har en plads.
• Kreative dage, hvor vi plejer at have rigtig meget at gøre, blev aflyst
• Vores julearrangement blev aflyst.
• Strikketorsdage blev afholdt i efteråret, da vi ikke er ret mange strikkere,
og derfor kunne mødes.
• Trædrejning holder pause, men har haft et par enkelte åbninger i
efteråret.
• Deltagelse i folkeoplysningsudvalget er foregået virtuelt, og vi har to
bestyrelsesmedlemmer i dette udvalg.

• Vi holdt et møde med Hørvævsmuseet om vores samarbejde i Huset i
oktober.
Foredrag og debatarrangementer
• 5 okt - strikkedebat på Hørvævsmuseet ved Geilsk
• 24 okt – strikkedebat i Rytterskolen ved Hanne Pjedsted
• Ærøsokker udsat til september 2021
Vores ansigt udadtil
• Alle vores aktiviteter er på Verninge Husflids hjemmeside. Her kan man
se, hvornår der er arrangementer og kurser. Man kan se, om der er
pladser på de enkelte hold, og hvem der underviser. Også bestyrelsen
kan findes her, og hvordan man kontakter foreningen
• Alt hvad vi plejer med uddeling af folder o. lign er suspenderet, da
ingenting må ligge fremme. Desuden har bibliotekerne været lukket ned
i lange perioder.
• Vi er dog stadig i aviserne med orientering om situationen, og på
facebook med vores eget navn og på Tommerup 5690
• Vi er med i de lokale blade i Verninge og Brylle
• Billedskolerne har været lukket ned og derfor ingen fernisering, som vi
plejer.
• Vi har fået Vissenbjerg musikaftenskole under vores vinger, og de plejer
at afslutte med en stor koncert, som desværre ikke bliver i år, men vi
håber på at kunne nyde dem næste år.
Nye tiltag
• Vissenbjerg musikaftenskole holder nu til i Verninge Husflid
• Fionia har desværre flyttet sig ind i 17.48, så dem har vi sagt farvel til for
nu.
• Yoga prøvede at gennemføre i forsommersæsonen i telt sat op på
Lilleskov teglværk. Det blæste desværre ned i en storm, og i
vintersæsonen har undervisningen kørt virtuelt.
• Der er ansat ny lærer til billedskole i Brylle og der er startet billedskole i
Gummerup med ny lærer. I Gummerup arbejder de i øjeblikket
udendørs, efter at der blev åbnet op for den mulighed i foreninger, og de
har pladsen til det. I Brylle er det meningen, at man også her vil prøve
med udendørs undervisning i april.

• Vi har fået nye opbevaringsmuligheder på Brylle skole og skal se, om vi
kan få afviklet barakken i Verninge.
• Valdemar har overtaget vores hjemmeside. Og vi håber at der i den nye
sæson bliver mere vi kan foretage os end aflysninger og udskydninger af
kurser.
Samarbejdspartnere
• Vi har et fint samarbejde med Hørvævsmuseet, som vi nåede at holde et
enkelt godt møde med
• Udover det samarbejder vi med Lilleskov Teglværk, som altid er
velvillige, bl a havde vi telt op på deres grund, men kreative dage blev
det desværre ikke til i år.
• Desuden samarbejder vi med Tommerup Efterskole, der i år har doneret
en del drejekontorstole til os, men vi håber også på kommende
arrangementer
• Brylle skole, Tallerupskolen, Verninge skole, Tommerup skole,
Vissenbjerg skole sulelængen Magtenbølle, Vestfyns efterskole og
Fyrtårn Tommerup har vi ikke haft så meget at gøre med i år, men
regner dem stadig som gode samarbejdspartnere
Selv om vi har fået spændt ben for vores aktiviteter, ser vi os bestemt ikke
slået og er godt i gang med den nye sæson, hvor kreative dage vender tilbage
på en for tiden sikker måde, anderledes, men stadig udfordrende og kreativ.
Vi takker bestyrelse for godt samarbejde og engagement i denne mere end
besværlige tid.
Venlig hilsen
Bente Eriksen skoleleder
Karen Elise Pedersen formand

