Beretning 2021-2022
Siden sidst
Siden sidste generalforsamling har det været en meget travl
tid. Vi har som forening været meget aktive både med hensyn
til vores støtte til slottet i form af fysisk hjælp ved
arrangementer, vedligeholdelse af de grønne arealer, men vi
har også været aktive med selv at afholde arrangementer. Her
tænker jeg på Den Store Kagedag og Markedet sidste år i
august.
Kagedagen var en stor succes og det var jo Merete og Henrik,
der var tovholdere på den.
Markedet som egentlig var berammet til at afholdes i juni 2021
måtte flyttes til august pga. corona restriktioner. Det blev en
stor succes, kan man godt sige.
Det er Venneforeningen som står for det i samarbejde med
Skibby Aktive og Skuldelev-Selsø Multikulturforening.
Markedet
I år afholdes markedet d. 12. juni.
Det er virkelig et stort arrangement. Der er godt, at vi er
mange om det.
- Der skal laves indbydelser til udstillere og kommunikeres
med dem.
- I år har vi fået lov at låne marken ved kirkepladsen til
parkering, så den skal gøres klar. Vi skal have fat i
frivillige som parkeringsguider
- Markedspladsen skal inddeles, og telte skal slås op
- Bannere og annoncer skal laves
- Kontakt til pressen, skriftlig omtale, pressemeddelelser
Dette er bare nævnt i flæng – der er mange andre detaljer.
Dette lykkedes vi med sidste år. I år er der 30 udstillere samt
flere madsteder byder sig til på markedet.
I år vil også bl.a. Egholm Museum være til stede med spidsen
af et jagerfly, samt også Nationalparken med naturvejledere,
som vil have tilbud til børnene.

Venneforeningen skænkede 10 cafésæt og 4 parasoller til
slottets café, som sidste sæson var populær med Agnetes
hjemmebagte kager.

Caféen vil forsat blive drevet af de timelønnede, som vil stå
bagning og alt det tilhørende.

Foreningens store udfordring lige nu er ikke ideer til, hvilke
arrangementer eller aktiviteter, vi kunne finde på at lave her.
Heller ikke antal medlemmer i foreningen. Udfordringen er, at
vi simpelthen ikke er nok aktive, som har lyst til at give en
hånd med. Dette problem har vi talt en del om, og vil prøve, at
tage initiativer til, at tiltrække flere. Bl.a. ved at afholde
specifikke arrangementer for medlemmer.
Der er også en anden udfordring: Hvad er vores rolle, som
frivillige i forhold til de timelønnede? Hvad vil det sige at være
frivillig.
Vi har et godt samarbejdsklima i foreningen, men da vi
arbejder i små grupper, bliver vi måske for indspiste? Derfor
skal vi tage os bedre af de nye medlemmer, der vil være
aktive.

Nye stole
Både vi og Musikforeningen har også nogle ønsker til
forbedringer: Nye og mere holdbare stole, som er lette at
håndtere. De gamle er faldefærdige og har i nogle tilfælde
faldet sammen under gæsterne. Og så sidder man dårligt. Det
kan man bare ikke byde betalende gæster.
Der er også et sikkerhedsmæssigt aspekt: stolene skal iflg.
brandvæsenet kunne kobles sammen.
Vi er efterhånden alle oppe i årene og det at slæbe 80 stole
frem og tilbage, stable dem op i over 2 ms højde – det duer
bare ikke. Nok ofrer vi megen tid med glæde, men vi vil ikke
have ødelagt ryggen.
Fondsbestyrelsen kan bidrage med 10.000 kr., så derfor har jeg
på fondsbestyrelsens vegne ansøgt fonde om tilskud til køb af
nye stole. Vi regner med at det løber op i 150.000 kr. Vi har i
Venneforeningen besluttet at give 10.000 og Musikforeningen
også 10.000 til indkøb.

Nationalpark Skjoldungernes Land har i det forgangne år
involveret sig meget i Selsø og er med til at udvikle stedet, så
der kommer flere aktiviteter for alle aldersgrupper.

Herregårdsmuseet.
For første gang, kom Museet ud med et pænt overskud. Det
skyldes reducerede lønudgifter, dels billetindtægter og
rundvisning, markedet og de mange arrangementer, samt en
meget streng fast økonomisk linje. Som man har kunnet læse i
nyhedsbrevet er der nu en ny udvidet fondsbestyrelse.
Venneforeningen er repræsenteret med 2 medlemmer, Merete
og jeg, samt en del nye medlemmer, som kommer fra Skibby
Aktive, g øvrige interessenter, f.eks. Holbæk museumsforening.
Formanden, Lars Vedsmand, fratræder hen imod slutningen af
året og en ny vil træde til.
Der er i øjeblikket ved at blive lagt en prioriteret
restaureringsplan, fordi der er meget der skal restaureres.
- Vinduerne (foråret 2023)
- 1. salen (den Hvide Dames værelse)
- Gårdspladsen, brønden skal skærmes af med gelænder
- Muren om gårdspladsen
- Voldgraven
- Broerne
- … dette blot for at nævne nogle
Til disse tiltag er der tilknyttet et arkitektfirma, som udarbejder
planerne og søger de rigtige fonde om tilskud til projekterne.
Herudover arbejdes der også på planer for hele slottes grønne
område og der er planer om at etablere en naturlegeplads på
nordsiden af alléen inde ved træerne og der

Til sidst vil jeg sige mange tak til alle der har bidraget såvel
fysisk som økonomisk. Der vil der altid være brug for frivillig
arbejdskraft til at supplere de timelønnedes indsats.
Jeg træder af som formand, men forbliver i bestyrelsen.

