Bestyrelsens beretning
2019 var lidt af en milepæl i Grafisk Støtteforening. Vi kunne fejre 20 års fødselsdag, idet
foreningen blev stiftet den 11. december 1999, og der blev valgt en bestyrelse på 8 personer - 2 fra
hvert af de gamle grafiske forbund, som i 1992 var blevet samlet til eet, Grafisk Forbund. I den
forbindelse var tanken om at etablere et grafisk museum igen oppe at vende, som den allerede
havde været i 1980’erne med en tilbud fra Sjællands Tidende om donation af en sættemaskine. Den
tanke faldt bl.a. på grund af manglende plads på Slagelse Museum.
Men i 1999 blev det altså alvor. Der blev nedsat en arbejdsgruppe på 4 personer til at føre tanken
videre. Det var Flemming Fobian-Larsen, Flemming Nielsen, Gerhard Jensen og Marinus Johansen.
Grafisk Forbund Slagelse-Korsør afdeling var med på idéen og gav økonomisk støtte. Sammen med
mindre bidrag fra afdelingerne i Holbæk, Lolland-Falster og Ringsted/Haslev blev det i alt til
90.000 kr.
Nu gik jagten så ind på at skaffe egnede lokaler samt at få fat i maskiner og sættereoler. Takket være
tæt samarbejde med flere byrådsmedlemmer lykkedes det i løbet af et halvt års tid at få skaffet
vores nuværende lokale. Men det skulle renoveres og indrettes. I mellemtiden var der givet tilsagn
på donation af maskiner, så det blev nødvendigt at finde midlertidig opbevaring i en lade.
Men arbejdsgruppen kørte på og en første og vigtig investering var anskaffelse af en trailer.
Der var mange bump undervejs, bl.a. at Flemming Fobian-Larsen døde i foråret 2000. Men de
resterende masede på, og fik skaffet flere hjælpere. Og så gik det slag i slag.
I kan læse mere om den spændende tilblivelse af Grafisk Støtteforening og Det gamle Trykkeri på
vores hjemmeside – www.detgamletrykkeri.dk.
Vi har kun en mand tilbage fra det oprindelige hold, nemlig Flemming Nielsen, som gennem alle
årene var en drivkraft og stadig er aktiv. Vi har tidligere udnævnt Flemming til æresmedlem af
foreningen for hans store indsats. Men jeg vil alligevel endnu en gang sige tak til Flemming.
Vi besluttede i bestyrelsen at gå lidt let hen over fødselsdagen, men markerede den dog på
arbejdsholdet. I stedet gemmer vi krudtet til en mere officiel markering, når vi i september 2021 kan
fejre 20-året for åbningen af Det gamle Trykkeri.
Som nævnt i indledningen er vi meget glade for opbakningen fra foreningens medlemmer. Men
desværre bliver der færre af dem. Jeg vil gerne opfordre alle her om at snakke med familie, venner
og bekendte for at gøre dem interesserede i at blive medlemmer. I kunne jo starte med at invitere
dem en tur på Det gamle Trykkeri.
Støtteforeningen og dens økonomiske tilskud er vigtig for driften af museet sammen med det
tilskud, vi heldigvis får fra kommunen. Som det senere vil fremgå ved aflæggelsen af regnskabet, så
har vi et mindre underskud. Vi vil i bestyrelsen følge økonomien tæt med henblik på, om vi næste år
skal foreslå en stigning af kontingentet, som har været uændret i en årrække.
Den væsentligste støtte får vi dog fra Slagelse Kommune i form af et årligt driftstilskud, ligesom
kommunen hjælper os med lokaler lys og varme. Vi har gennem årene haft et glimrende samarbejde
med kommunen og har fået ryddet små problemer, der er opstået, af vejen. I fjor indgik vi en ny
driftsaftale for 2020.

Men vi fik også et tillæg til driftsaftalen. På opfordring er vi gået med i et såkaldt socialøkonomisk
initiativ, som kommunens jobcenter vil gennemføre sammen med diverse kulturinstitutioner.
Formålet er at hjælpe borgere med behov for afklaring og udvikling af jobevne. Vi følte ikke, at vi
kunne undslå at medvirke. Hvordan det helt konkret skal udformes, ved vi endnu ikke. Vi venter på
et udspil fra jobcentret. Vi vil gerne hjælpe, hvis vi kan. Så må vi se, hvordan det udvikler sig.
Vi har haft et uændret besøgstal på omkring 1200 gæster på Det gamle Trykkeri. Som noget nyt har
vi indledt et samarbejde HTX på Slagelse Gymnasium og haft besøg af et par klasser. De havde et
tema om Gutenberg og hans betydning. Det kunne vi jo anskueliggøre rent fysisk, og de unge var
meget interesserede og spørgelystne.
Samarbejde fortsætter i år med yderligere besøg i marts-april. Vi vil i det hele taget gerne
samarbejde med kommunens skoler. Vi fortsætter da også med at holde ekstra åbent i skoleferierne.
Besøgstallet har været svingende, men det er altid interesserede gæster. Vi har desuden udleveret
100 plakater med vores tryk af den danske kongerække til Slagelse Kommune til fordeling på
skolerne.
De store besøgstal har vi haft i september med afsløring af ”Årets kunstner” den 21. september samt
Sct. Michaels nat den 27. september. Vi havde også stort rykind den 2. november med udlevering af
kunsttryk og kalendere.
Den store begivenhed i 2020 bliver DM i håndsætning den 16. april.
Til slut vil jeg takke Slagelse Kommune for godt samarbejde, driftstilskud og for at stille lokaler til
rådighed.
Tak til fotograf Evan Hemmingsen for at affotografere malerier til brug for fremstilling af plader til
kunsttryk. Til Litotryk København A/S i Brøndby for at fremstille og sponsorere pladerne og til Per
K. Larsen for at klargøre billederne til pladefremstilling.
Tak til medlemmerne af Grafisk Støtteforening for opbakning og til arbejdsholdet og til kollegerne i
bestyrelsen for en god indsats.
Ligeledes vil jeg sige tak til kolleger i klubber og på arbejdspladser, som støtter os med sponsorater.
Der er mange gode kræfter, som medvirker til at holde liv og aktivitet i Det gamle Trykkeri, og det
inspirerer os til at fortsætte.
Til slut en servicemeddelelse:
Årsberetningen vil blive lagt på vores hjemmeside – detgamletrykkeri.dk – under menupunktet:
Aktiviteter.

