Skriftlig årsberetning for Ulvsborgens Venner 2020
Hmmm, man fristes til at indlede med: der skete ikke noget som helst i 2020… vi
annullerer året og starter forfra.
MEN når jeg så graver lidt i min hukommelse og kalender, så er det jo ikke hele
sandheden. Der skete faktisk en hel masse gode ting i 2020.
De sidste par år har vi fra bestyrelsens side arbejdet målrettet på, at gøre foreningen
mere levende og et godt sted at være. Vi har lagt vægt på de fokusområder, der blev
tydelige i vores brugerundersøgelse, fællesskab, formidling og lejrliv. Man kan jo bare
sige at vores gode hensigter faldt noget til jorden og sandede lidt til i restriktioner og
forsigtighed.
Men idé-kataloget er stadig intakt og vi har gjort, og gør os til stadighed, umage for at
tilpasse vores foreningsaktiviteter til det I har lyst til, og til det Ulvsborg Historisk
Værksted har brug for.

Medlemsportalen
Der kommer hele tiden mere og mere til… og vi bliver klogere og klogere OG bedre til
at navigere i alt det som systemet kan.
Senest er vi kommet godt i gang med appen. Det er super let og overskueligt at
tilmelde sig aktiviteterne der fra OG det er let at skifte mellem sin egen bruger og de
øvrige familiemedlemmers, der hvor der kun er en i familien der melder til og fra.
Hvis du ikke kan få det til at fungere så tag fat i mig eller Jakob.

Hjemmesiden og facebook-grupper
Hjemmesiden bliver løbende opdateret og der er masser af inspiration og information
at hente der. Det er selvfølgelig en levende størrelse og vi arbejder hele tiden på at
holde den ajour.
For at alle skal have mulighed for at følge med i, hvad der sker i bestyrelsen, har vi
valgt at lægge referaterne ud der.
På facebook valgte vi at opsplitte vores gamle Ulvsborgens Venner gruppe til to nye.
En for medlemmer og en for andre interesserede. På den måde håber vi at skabe et
levende forum for medlemmerne og et andet til mere bredt rettede informationer og
delinger.

Årets aktiviteter
Det er her hukommelse og kalender er nød til at samarbejde mere end normalt. For
faktisk lykkedes det at gennemføre nogle (ikke mange) af de planlagte aktiviteter.
Hovedvægten var at hæve kvaliteten af formidlingen og sætte gang i fællesskaberne
og foreningslivet. Og set over året med de aktiviteter der var mulige, så fungerede det
faktisk.
Der var i store træk planlagt mindst en aktivitet pr måned og det viste sig måske at
være mere end der var brug for. Men det er god og nyttig viden som vi har taget med
os videre til planerne for 2021

Temadag: dragtsyning
Vi indledte året med en temadag om dragter og udstyr. Det blev en dejlig og
produktiv dag, med masser af latter og udveksling af gode idéer og gode råd.

Temadag: Bayeux-broderi
Der blev broderet på livet løs og også her var der mulighed for at hygge, lære og
udveklse BÅDE gode historier og masser af historisk viden. Det var som udgangspunkt
tænkt at vi kunne holde både broderi-tema og lave oplæg om formidling. Men som vi
kom tættere på dagen stod det klart at det vist var en dårlig idé og derfor udsatte vi
formidlingsdagen.

Første nedlukning...
I første runde måtte vi aflyse: endnu en dragtdag, generalforsamlingen, forårstræffet,
Asgård, Ringsted, KMM, folkemøde og kulturnat.

Medlemsweekend og generalforsamlingen
Med fokus på at vi skulle have tid til middelalderliv og fællesskab, hæftede vi
generalforsamlingen på vores hyggeweekend.
Det var en skøn weekend og en noget alternativ generalforsamling på en solvarm
ulvsborg dag.

Åbningsuger 28-31
Det blev de vildeste uger med rigtig god formidling. En ganske særlig sommer med
masser af håndsprit og nye regler.
Uden tyske venner men med masser af god formidling. Jeg vil driste mig til at sige at
det var en af de bedste foreningssomre i mange år. Der var sket et klart løft i vores
formidling og kontakt med gæsterne. Det var uger fuld af liv og latter og ikke mindst
FÆLLESSKAB.

Det var en fantastisk bekræftelse på at det virker. Det virker at vi bruger tid og energi
på at blive bedre sammen, på at dele viden og fællesskab… det er ikke bare snak… det
virker! og der er så meget godt at arbejde videre på i 2021.

Tur til Esrum Kloster og Æbelholt Kloster
Dejlig tur, god tid og masser af snak og latter. Sammenligninger og gode idéer fik frit
løb. Mikkel og Sarah-Louise havde masser at fortælle os om begge steder og var
forbilledlige tourguides. Tak til jer begge to for en skøn dag!

Efterårsferie
AFLYST men så alligevel ikke helt. Efter mange overvejelser blev det besluttet at
holde efterårsferien lukket for publikum. Det var selvfølgelig ærgerligt men ugen var
på ingen måde spildt. Der var mulighed for medlemmer og tilmeldte aktører, at
komme og bebo Ulvsborg som det hele tiden havde været planen. Samtidig var der
fuld gang i at male salshuset og flere andre forskønnelsesprojekter. Så Ulvsborg står
endnu smukkere når vi åbner dørene til sæson 2021.

Jagtskydning
Der blev traditionen tro afholdt jagtskydning. Tak til Hans for at holde traditionen i
hævd trods få tilmeldinger.

Anden nedlukning:
Kostede julefest, juleblot og juleåbent og ikke mindst klubaftenerne.

Selvom rigtig meget blev aflyst (og stadig er det) og selvom vi formentlig gik glip af
rigtig meget, så skete der alligevel mange gode ting i 2020, der var mange skønne
øjeblikke og intense oplevelser.
Lad os bruge det som afsæt til et nyt skønt middelalderår.
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