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Beretning     15.03.2022 

 
Endnu et år overlevede vi såvel coronaen som de medfølgende nedlukninger. 

 

Det lykkedes os at afvikle ikke mindre end 14 arrangementer samt 7 

bestyrelsesmøder. 

 

Årets generalforsamling blev decimeret til en udsendelse af beretning og regnskab til 

alle medlemmer samt kulturforvaltningen. 

 

Vi havde håbet at kunne fejre Skt. Hans med et stort arrangement i Skyttehushaven, 

men begrænsningen i antal gæster ved udendørs arrangementer satte en brutal stopper 

for dette. Ærgerligt, fordi vi faktisk havde alle tilsagn om brug af haven, optræden af 

diverse kunstnere og flere praktiske foranstaltninger på plads. Alt måtte aflyses få 

dage ind i juni måned.  

 

Økonomisk kom vi rimelig godt igennem året, takket være positiv velvilje fra 

Kulturforvaltningen. Vi fik vort normale tilskud – dog fratrukket ikke-brugte 

støttemidler fra corona-året 2020.  

 

Vi måtte aflyse en foredragsaften i foråret, byvandringen St. Bededags aften og Skt. 

Hans festen – alt pga. nedlukningerne. 

 

Vi gennemførte: 

 

9 sommerkoncerter på søndage i juli og august samt en eftermiddag med Visens 

Venner i forbindelse med Vejle Fjordfestival sidste lørdag i august.  

Programmet var som sædvanlig meget afvekslende – dansktop, traditionel jazz, 

populær musik, folkemusik, ung og gammel musik. 

 

”Syng med” lørdag d. 7/8 på hjørnet af Nørregade og Tønnesgade, hvor omkring 50 

mennesker standsede op og sang med. 

 

Pigeaften med Sonja Oppenhagen i oktober blev traditionen tro afviklet i restaurant 

Slotsstalden med lidt over 100 ”piger”. 
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Mandag den 1/11 havde vi besøg af Mads Elung-Jensen og Niels Bo Emgren, der 

underholdt med kabaret’en ”Glemmer du”. 

Det blev en fiasko – ikke underholdningsmæssigt, for de 2 kunstnere gjorde en flot 

indsats med sange og viser fra 1930’erne, 40’erne og 50’erne samt mange sjove og 

spændende historier om Mads’ bedsteforældre – men tilslutningen varmindre end 

minimal – 2 gæster dukkede op! 

 

Vort sidste tiltag var et foredrag onsdag d. 17/11 af pastor Preben Kok, Engum, som 

trak omkring 75 gæster til et spændende og tankevækkende indlæg ud fra bogen 

”Arvegods”. 
 

 

 

Antallet af gæster blev en total på ca. 3.000, heraf o. 2.500 ved sommerkoncerterne. 

Størst succes havde vi ved gratis-arrangementerne.  

Pigeaftenen levede ikke helt op til forventningerne, og kabaret’en i november var en 

total nedtur rent økonomisk. 

 

Vi prøver ellers ved opslag og annoncering at nå ud til så mange af Vejles borgere, 

som det overhovedet er muligt. 

Vi bruger Facebook i udstrakt grad – vi bruger opslag på ”Det sker i Vejle” – vi 

bruger annoncering i UgeAvisen, som skulle nå ud til over 40.000 husstande, hvis 

den da ellers bliver bragt ud, hvilket ikke altid sker – vi bruger vor egen hjemmeside 

”festivejle.com” – men vi mangler, synes vi selv, at Vejle Amts Folkeblad bringer en 

foromtale af vore arrangementer – men dette er iflg. chefredaktøren ”en saga blot” 

både i VAF og UA. 

 

Dette har fået os til at gå i tænkeboks. 

Hvad gør vi? 

Har vi evner og kapacitet nok til at finde på nye ting, der kan tiltrække et større 

publikum – selv mod entré – eller skal vi indskrænke os til blot at køre på de 

gammelkendte, traditionelle travere og gratis-arrangementer, som vi ved, trækker folk 

til? 
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Svaret har vi ikke, men vi vil gerne have et møde med kulturudvalget om dette, så vi 

kan blive enige om, hvordan foreningens fremtid skal forme sig, såvel 

underholdningsmæssigt som økonomisk/tilskudsmæssigt. 

 

Eller er vi kørt trætte og bør overlade roret til nye generationer – eller helt lukke ned? 

 

Vi vil fortsat gerne yde en indsats, men vi synes ikke, at vi kan forsvare at fortsætte 

med at arrangere events mod entré, som den ene gang efter den anden giver et 

drønende underskud. 

Eller ??? 

 

 

Til sidst vil jeg gerne rette en varm tak til kulturforvaltningen, borgmesteren og 

kulturudvalgsformanden for jeres støtte og opbakning i det forgangne år – og håbe, at 

vi kan fortsætte som en del af Vejles kulturelle udbud også i 2022.  

Tak til vore trofaste sponsorer – både dem, der blot betaler kontingent – og især dem, 

der aktivt er en del af FestiVejle. 

Tak til vor revisor for en flot uegennyttig indsats til glæde for os – og sidst, men ikke 

mindst en stor og varm tak til mine bestyrelseskolleger for jeres særdeles aktive, 

positive og glade tilgang til arbejdet. I er guld værd! 

 

 

Vejle, den 15. marts 2022 

Bent Holm 

 

 


