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Ja, det blev jo et noget underligt år med mange aflysninger. Det ser heller ikke ud til, at
smitterisikoen vil tillade ret mange arrangementer, før vi kommer hen til foråret. Det går jo noget
langsomt med af få vacciner til landet. Desværre.
Heldigvis lykkedes det os jo at gennemføre 2 arrangementer i eftersommeren, da restriktionerne
stadig tillod det.
Vi havde et meget udbytterigt på besøg på Casa`s hovedkvarter. Her fik vi en interessant
orientering om ombygningen af det gamle pakhus. Vi var herefter ovre i den nye bygning og så en
imponerende samling af især Kviums kunstværker. Sluttelig gik vi til det restaurerede Jørgensens
hotel. Her fik vi en ikke mindre interessant gennemgang af den omfattende ombygning. Dejligt at
pengestærke kræfter ofrer så fuldendt en genopbygning af en af byens kulturperler. Der er ikke
blevet sparet nogle steder. Vi sluttede med en dejlig middag i hotellets lokaler. Og som vores guide
fortalte, skal stedet være et spisested for byens borger. Rimelige priser og ikke en gastronomisk
højborg.
Turen til Clay-museet i Middelfart blev ligeledes gennemført. Her fik vi også en guidet tur rundt i
deres samlinger. Den meget store samling af Carl Henning Pedersens keramik imponerede. Som
barn af en isenkramfamilie fandt jeg den store samling af Kongeligt Porcelæn særdeles interessant
og ikke da mindst den dygtige guides fortælling om historien bag denne danske perle. Vi sluttede
af med en dejlig frokost med udsigt over Lillebælt.
Jeg håber, vi snart kan tage fat på arrangementer igen. Vi har jo nogle aflyste ture og besøg, der
kan sættes i værk. Der er endnu ikke planlagt arrangementer i 2021. Langtidsplanlægning er
foreløbig ikke en option. Men lad os håbe, at vi snart kan samles. Først for står jo vores årlige
udlodning af de indkøbte kunstværker. De kan ses på hjemmesiden. Der er foreløbig god tid, til at
udvælge sig nogle favoritter og en prioriteringsrækkefølge.
I vil få besked, så snart forsamlings-restriktionerne tillader, at vi kan samles.
Medlemstallet i foreningen ligger rimeligt stabilt, men en lille smule lavere end sidste år. Der er
kommet en del indmeldelser; men også en del udmeldelser. I alt er vi 81 medlemmer. Det er 1
færre end sidste år.
Som I kan forstå af indkaldelsen til den reducerede generalforsamling, får vi sikkert et nyt medlem
af bestyrelsen. Inge Nørgård har valg at stoppe. Vi takker Inge for godt arbejde i mange år.
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