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Generalforsamling 25. april 2022 
 

 

Formandens Beretning 

 

2021 var igen et år med udfordringer i form af nedlukninger på grund af 

covid19 og dermed ufatteligt mange aflysninger. 

 

Vi havde planlagt 56 hold med undervisning, foredrag, workshops og 

arbejdsgrupper. 

Vi har gennemført 13 hold i Aftenskolen i hele 2021:  

 

• 6 musikhold 

• 3 bevægelse 

• 4 foredrag 

 

I Visdomsskolen har der været afholdt nogle få fuldmånetromme events og et 

enkelt foredrag.  

Visdomsskolen var også deltager på en dobbeltstand på Alternativmessen i 

Maribo. Bestyrelsen var dog enige om, at det ikke er et event, vi vil deltage i 

mere. Der kom kun en enkelt musik kursist ud af det. 

 

På grund af nedlukningerne var det muligt for aftenskolerne at søge 

hjælpepakke hos Slots- og Kulturstyrelsen. Jeg søgte hjælpepakke for ca 3 ½ 

måneders mistet deltagerbetaling fra december 2020 til marts 2021. Det har 

pyntet lidt på regnskabet, men det må siges, at både 2020 og 2021 har været 

u-år. Men alle i vores lille smørhul har jo været i samme situation – både på 

arbejdsmarkedet og i foreningslivet. Det vigtigste er, at vi er kommet godt 

igennem pandemien. 



Jeg havde i 2020 sendt ansøgning til Verdenstjenerfonden, og vi fik i 2021 en 

donation, som hjælp til indkøb af forskelligt materiel, blandt andet elektronik, 

pc, printer o.l. og tusind tak for det.  

Både hjemmeside, ASA og facebook kom op at køre i løbet af sommeren 

2021, men det har været tunge systemer at arbejde med. Og pga. sygdom 

har hjemmesiden været nedprioriteret og har ligget stille siden efteråret. 

Udover sygdom skyldes nedprioriteringen også, at der i 2021 er søsat en ny 

platform til hjemmesiden - VuptiWeb 8 - og den kører sammen med ASA, 

sådan at oplysningerne hentes automatisk i ASA. Der skal fremover kun 

tastes oplysninger ét sted. Den nye VuptiWeb 8 er blev påbegyndt udrullet i 

efteråret og skal være helt færdig i løbet af sommeren 2022, så vi skal nok nå 

at komme med.  

DOF – vores oplysningsforbund havde i november inviteret medlemsskolerne 

i Region Sjælland til møde på Holmegaard, hvor vi fik præsenteret VuptiWeb 

8, derefter rundvisning på glasværk og museum og med efterfølgende 

middag. Det var inspirerende at mødes med de andre aftenskoler. 

DOF tilbyder mange kurser til medlemsskolernes bestyrelser og skoleledere, 

se hvilke på www.danskoplysning.dk  

Nu ser vi frem til at 2022 bliver året, hvor vi kommer rigtigt i gang. 

 

Pbv 

Lonnie Stryg  

formand 

http://www.danskoplysning.dk/

