Bestyrelsens beretning
Denne beretning gælder for perioden fra vores seneste generalforsamling i februar 2020
frem til i dag.
Vi nåede lige akkurat at få holdt generalforsamlingen, inden corona-nedlukningen ramte den
11. marts og vendte op og ned på hverdagen for os alle sammen, herunder på Det gamle
Trykkeri. Vi blev ramt af restriktioner, som gjorde det nødvendigt at lukke museet for gæster
i lange perioder. I det omfang, det var muligt inden for grænserne, kunne vi dog mødes
nogle stykker fra arbejdsholdet og løse forefaldende opgaver. Og ikke mindst holde den
indbyrdes kontakt og kammeratskabet ved lige.
Men vi blev tvunget til af aflyse det planlagte DM i håndsætning i april. Vi aftalte med
museet i Viborg at holde det i april 21, og at de tilsvarende skubbede DM i maskinsætning i
et år. Desværre kiksede den plan, da forsamlingsloftet igen blev sænket i januar 2021. Så nu
har vi indbudt til DM i håndsætning den 12. august i år og håber, det kan gennemføres.
Hen over sommeren løsnede det noget. Der blev plads til at gennemføre udnævnelsen af
Årets Kunstner den 19. september. Det blev Gitte Levin.
Men i oktober blev forsamlingsloftet igen sænket. Vi fik dog gennemført udlevering af
kalender for 2021 og kunsttryk af Gitte Levin i november med stram styring af adgang til
lokalerne. En del holdt sig dog væk p.g.a. corona, de kan hente et tryk onsdage fra kl. 10 til
14 på Det gamle Trykkeri.
Vi havde i september et møde med Museum Vestsjælland og Slagelse Kommune om det
svineri, nogle unge mennesker fra tid til anden har lavet i området. En idé om
overvågningskameraer blev skudt ned og eneste konkrete resultat var kraftigere belysning.
Det har dog – som vi forventede – ikke haft den helt store effekt. Der er ikke udsigt til
yderligere tiltag, men i øjeblikket ser det dog ud til at gå rimeligt. Vi har ikke noget imod, at
andre bruger området, men vi ser gerne, at de rydder op efter sig.
I starten af januar 2021 blev forsamlingsloftet sat helt ned til 5 personer, så vi måtte lukke
ned igen indtil 21. april, hvor det blev hævet til 10, Så kunne arbejdsholdet delvis samles, og
fra begyndelsen af maj var loftet hævet til 25, så alle kunne være med, og vi i begrænset
omfang kunne tage gæster ind under hensyntagen til diverse restriktioner.
Så alt taget i betragtning har det være noget af en sej periode at komme igennem. Men nu er
det tid at se fremad og håbe på lysere tider. Vi har nogle spændende arrangementer at se
frem til.
Som nævnt gennemfører vi DM i håndsætning den 12. august, hvis tilmeldingen er stor nok.
September bliver vores helt store måned.
Vi kårer Årets Kunstner den 11. september.
Den 22. september fejrer vi, at Det gamle Trykkeri har 20 års jubilæum. Det sker med en
form for åbent hus for alle medlemmer af Grafisk Støtteforening samt indbudte gæster og
samarbejdspartnere. Jeg håber vi ses. I skal nok høre nærmere.

Jeg har lige en bøn til jer: Vi kunne godt bruge en trykker eller to, så hvis I kender en, der er
gået på pension, så få ham til at besøge os med henblik på at blive en del af holdet.
Til slut vil jeg takke medlemmerne af Grafisk Støtteforening for opbakningen til arbejdet på
Det gamle Trykkeri.
Tak til Slagelse Kommune for at stille lokaler til rådighed og give et årligt driftstilskud og
for et godt samarbejde gennem årene. Uden den opbakning kunne vi ikke drive trykkeriet.
Tak til fotograf Evan Hemmingsen for affotografering af kunstværker til vore to årlige
kunsttryk.
Tak til Per K. Larsen for klargøring af billederne til pladsfremstilling og til Litotryk for at
sponsorere offset-pladerne.
Jeg vil også sige tak til arbejdsholdet og mine kolleger i bestyrelsen for en god indsats.
Ligeledes tak til kolleger i klubberne og på arbejdspladserne, der støtter os med sponsorater.
Kort sagt: Tak til de mange gode kræfter, som medvirker til, at vi kan holde liv i Det gamle
Trykkeri som et arbejdende museum.
Og til sidst lige en servicemeddelelse.
Årsberetningen vil blive lagt op på vores hjemmeside – detgamletrykkeri.dk – under
menupunktet: aktiviteter.

