Bestyrelsens Beretning:
Vi holdt vores generalforsamling i 2021 den 10. juli i Metals lokaler. Det
skete, så snart ophævelse af restriktioner tillod det. På trods af det uvante
tidspunkt – midt i sommerferien – havde godt 40 af vores medlemmer valgt
at bakke op. Og tak for det.
Generalforsamlingen blev startskud til en travl – og til tider hektisk periode.
Vi lagde ud med at afvikle det udsatte DM i håndsætning. Den 12. august.
Som vanligt blev det en særdeles hyggelig dag med skarp konkurrence – og
ikke mindst udveksling af minder og historier. Trods det uvante tidspunkt
havde vi alligevel samlet en lille snes deltagere.
Næste arrangement var kåringen af Årets Kunstner 2021. Det blev Lise
Blicher Christensen. Formanden for Slagelse Kommunes kultur- og fritidsudvalg, Jørgen Andersen, stod for afsløringen.
Han fastslog, at Grafisk Støtteforening har skabt en dejlig tradition ved
hvert år at udvælge en lokal årets kunstner og lave et kunsttryk af et af deres
værker.
Der er andre der også værdsætter det. Det så vi, da Slagelse Kunstforening
holdt udstilling i Røde Tårn med kunsttryk fra alle ”Årets Kunstner” siden vi
begyndte i 2002. Desuden udstillede kunstnerne andre af deres værker.
Der var fernisering på Sct. Michaels Nat, og udstillingen var åben frem til
17. oktober. Vi udlånte en del kunstryk til udstillingen.
Et absolut højdepunkt var, at vi den 22. september kunne fejre vores 20
års jubilæum i Det gamle Trykkeri med godt 50 gæster.
Der var gået lang tids overvejelser og planlægning forud for starten af Det
gamle Trykkeri.
Kommunen stillede lokaler til rådighed for det arbejdende museum, og
bogtrykkerier med flere fra store dele af Vestsjælland donerede sats og maskiner, så vi kunne rekonstruere et trykkeri, som det så ud i ”de gode gamle
dage”.

Arbejdshold blev etableret, så arbejdet kunne vises frem i praksis. Vi har
gennem årene produceret alt fra visitkort og servietter til mindre tryksager
og det årlige kunsttryk. Desuden har vi fået koblet et bogbinderi til, så vi kan
vise hele processen.
Daværende borgmester John Dyrby Pausen talte ved jubilæet og kaldte det
en fantastisk begivenhed. Det er noget helt specielt, og det vil kommunen
gerne støtte.
Han takkede for, at vi har holdt det ved lige gennem 20 år. Specielt fordi vi
har så god opbakning fra medlemmerne i Grafisk Støtteforening.
Siden sidste generalforsamling har vi trykt endnu en bog for Barry Wilmont.
Det er en bog om den græske digter C. P. Cavafy og hans berømte digt
ITHAKA.
Derudover har Statens Museum for Kunst lige udvalgt 2 af de bøger vi har
trykt for Barry Wilmont.
De anerkender altså også bøger som kunst.
Det drejer sig om bøgerne:
ZIA – Stjernestøvets vogtere, fra 2017, om skabelsesmyten og stjernestøvet
på himmelbuen.
og
Øjeblikket – med ét er der stille, om digteren og frihedskæmperen Morten
Nielsen fra 2020.
Vi havde den store glæde, at vi som optakt til kulturnatten, Sct. Michaels
Nat, fik overrakt årets kulturpris. Den gives til en forening eller person for
en særlig indsats. Vi har stort set gennem alle årene holdt åbent på kulturnatten bl.a. med fremvisning af sats og tryk samt udstilling af værker fra
årets kunstner. Det gjorde vi også i 2021.
Prisuddelingen på Nytorv som optakt til Sct. Michaels Nat gav os lidt ekstra reklame, så over 200 fandt i aftenens løb ned til os.

En smule malurt har der desværre også været i bægeret. Vores mangeårige
næstformand, Leif Krogh Jensen, var uenig med den øvrige bestyrelse og
valgte at trække sig helt ud af bestyrelse og arbejdshold.
Vi har siden konstitueret os med Jens Olaf Jensen som næstformand, mens
Ole Jørgensen er indtrådt i bestyrelsen.
Vi på arbejdsholdet og i bestyrelsen arbejder ufortrødent videre på og for
Det gamle Trykkeri.
Til slut vil jeg gerne takke medlemmerne af Grafisk Støtteforening for opbakningen til arbejdet på Det gamle Trykkeri.
Tak til Slagelse Kommune for at stille lokaler til rådighed og for et årligt
driftstilskud.
Tak til fotograf Evan Hemmingsen for affotografering af kunstværker til
vores årlige kunsttryk. Tak til Per K. Larsen for klargøring af billederne til
pladefremstilling og til Litotryk København for at sponsorere trykpladerne.
Jeg vil også sige tak til arbejdsholdet og til mine kolleger i bestyrelsen for en
god indsats. Ligeledes tak til kollegerne i klubberne og på arbejdspladser, der
støtter os med sponsorater.
Mange gode kræfter støtter Det gamle Trykkeri. Det er vi meget taknemmelige for.
Til sidst en servicemeddelelse.
Årsberetningen vil blive lagt på vores hjemmeside – detgamletrykkeri.dk –
under menupunktet aktiviteter.
På hjemmesiden kan i også læse mere om opstarten af Grafisk Støtteforening
og Det gamle Trykkeri

TAK

