
Formandens beretning - årsmøde 2021

Dette bliver en kort beretning om året 2020

2020 var for FU Roskilde på samme måde som andre lignende aktører stort set uden
aktiviteter. De kurser, der var sat i gang i foråret blev for de flestes vedkommende lukket ned
- med håb om genåbning til efteråret. Hvilket skete for to af kurserne, inden den næste
nedlukning i efteråret.

Året kunne så bruges til andre former for aktiviteter: særligt tre skal nævnes her

Den ene var en fortsættelse af den igangværende drøftelse med RUC om en eller anden
form for samarbejde. RUC betalte et beskedent beløb til en studentermedhjælp, men
samarbejdet skulle også gerne kunne udvides til mere end det. Frank og jeg havde løbende
kontakter med Peter Kjær, der umiddelbart virkede positiv. I slutningen af året blev der
udarbejdet et udkast til en Hensigtserklæring, der gerne skulle justeres og vedtages i foråret
2021.

Den anden aktivitet var et forsøg på at finde gode lokaler centralt i byen, som enten kunne
lånes eller lejes for en rimelig betaling.
Gennem årene har det været en konstant frustration at finde egnede lokaler.
Hen over foråret forsøgte Frank og jeg at finde lokaler, bl.a. på nogle af skolerne, men
enten var de ikke egnede eller også for dyre at leje.
Så fik vi kontakt med VUC, og her viste det sig, at vi kunne få stillet et lokale til rådighed om
mandagen - kl 16.00 og kl 19.00. Vi får også stillet diverse former for hjælp til rådighed: it
hjælp, parkeringssedler, rengøring.
Dette skulle så gerne kunne udvides med flere lokaler på sigt. Så hvis alt går vel, kan det
blive en fast base for FU Roskilde.

Den tredje aktivitet var, at vi købte både roskildefolkeuniversitet.dk og
folkeuniversitetroskilde.dk, så vi på den måde har direkte adgang til hjemmesiden.

2020 har således været et år, der på trods af nedlukning og næsten ingen kurser, har været
året, hvor disse tre afgørende faktorer i vores fortsatte virke, er blevet tilvejebragt.

Dertil kommer at den lange stille periode har givet plads til diverse overvejelser over,
hvordan vi skal komme videre efter nedlukningen.


