Bestyrelsesberetning for Lillebæltværftets venneforening 2017
Vi har igen haft et godt år med mange gode arrangementer, dog et par stykker som
vi kunne have ønsket bedre.
Oprydningen efter vinterens bådebyggeri gik fint, dejligt at så mange medhjælpere
dukker op og også rart at smakkelaugets medlemmer giver et nap med ved
oprydningen tirsdag aftener.
1 maj var igen vores første arrangement, det forløb igen perfekt, vi har et godt
samarbejde med Birthe Lauring, som dirigerer sine tropper, og vi passer vores.
Næst fulgte en aften med ølsmagning i samarbejde med Kvikly, igen en hyggelig
aften med godt humør. Vi har i det hele taget et godt samarbejde med Kvikly, vi
hjælper dem med at sælge Middelfartvinen, Karl, Kviklys næstkommanderende, er
meget godt tilfreds med vores salg den lørdag formiddag, hvor vi står på deres torv
for at promovere vinen. De giver værftet et godt tilskud, og samtidig får Peder også
forhandlet sig til nogle gode priser, når vi skal have leveret mad til højskoledage og
til revyaftener.
MAT havde igen i år lavet en rigtig god revy, og der var fuldt hus alle tre aftener. I
2018 vil Mat gerne have en hel aften til cabaret.
De maritime højskoledage var igen et tilløbsstykke, vi havde folk på venteliste til
billetterne. Næste års program er allerede hos trykkeren og billetsalget starter den
1. december i forbindelse med julemarkedet. Vi må benytte os af MATs stadeplads.
Der var også mange mennesker på Sildemarken Sankt Hansaften. Jeg tror Peter
Dragsbo trak mange til, selv om vi var i hård konkurrence med tilbuddene fra de
andre steder, hvor der var bål, især Feriebyen lokkede med et helt fantastisk tilbud,
mange kendte kunstnere optrådte derude. Peter Dragsbos tale var også værd at
høre på. Vi skal måske tænke anderledes til næste års Sankt Hansarrangement, det
med udstillinger er nok ikke muligt næste år.
GUF, god underholdende folkemusik henvendte sig, om vi var interesseret i et
samarbejde med henblik på en koncert med Lasse og Mathilde. Det var vi, og det
blev en rigtig god aften med god tilslutning. GUF har henvendt sig i år igen, og vi

laver en fælleskoncert den 22 juni, det er endnu ikke helt på plads, hvilket orkester
der kommer.
Der var også mange gæster i hallen da Visens skib lagde til i havnen. Tak til Birgit for
et veludført arbejde i den forbindelse.
Vi serverede igen morgenmad for besætningerne, som var med Fyn rundt for
bevaringsværdige skibe. Ca. 500 personer blev beværtet, men vi har efterhånden
også rutinen og dejligt at mange medhjælpere dukker op hvert år. Desværre var der
ikke mange gæster til jazzkoncerten aftenen inden, vi fik underskud. Vi har et lille
mellemværende med maritimt center omkring annoncering og ølsalg. Vi skal have
det løst inden næste år.
Åbent hus søndagene har igen i år trukket rigtig mange mennesker ned på havnen
hver anden søndag, Asta har ydet en meget flot indsats igen for at få lavet nogle
varierende og flotte udstillinger. Udstillerne er alle meget positiv for stedet og
publikum. Der er nogle tanker fremme om måske at lave nogle af søndagene lidt
anderledes næste år, vi er ikke helt afklaret endnu. Der har været et godt
samarbejde med smakkelauget , som jo har haft stumpemarked de samme dage.
Lotteriet med en båd som præmie har været et godt aktiv for disse søndage.
Vi forsøgte os med tre koncerter i trekantområdets festuge. Det levede ikke helt op
til forventningerne, da konsortiet bag opførelsen af rådhuset og det nye torv havde
planlagt at indvi dette i samme uge. Vi havde simpelthen ikke publikum nok, og det
var mest synd for dem, da det var tre forrygende gode aftener, vi fik 5000 kr. fra
festugeudvalget, som et plaster på såret. De kunne godt se, at det ikke var så heldigt
at placere indvielsen lige denne dag. Vi havde jo lavet kontrakter med de
optrædende længe forinden, og vi havde ikke de samme midler at annoncere for.
Til sidst en stor tak til bestyrelsen og medhjælperne for et godt samarbejde, jeg
glæder mig allerede til at komme i gang næste forår.

