Vestfyns Hjemstavnsgård
Klaregade 23, 5620 Glamsbjerg
Matrikel 6a, Gummerup By, Køng. CVR: 37 35 55 42
Gummerup den 30. marts 2016
Indkaldelse til Møde
for
Hjemstavnsgårdens Venner
onsdag den 6. april kl. 18.30 på Hjemstavnsgården
På generalforsamlingen i december kunne man, på et papir der gik rundt, melde sig som frivillig til
hjælp med afvikling af praktiske opgaver på Hjemstavnsgården: pasning af udenomsarealerne og
haverne, maling og kalkning, mindre reparationer og byggeopgaver etc.
I de nye vedtægter, der blev endelig vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 16.
marts, slås det utvetydigt fast, at Hjemstavnsgårdens daglige drift beror på frivillig arbejdskraft.
Det har afgørende betydning for stedet og for Hjemstavnsforeningens økonomi.
Det er derfor bestyrelsen i Vestfyns Hjemstavnsforening en stor glæde at kunne sende brev ud til
underskriverne af papiret, der gik rundt den aften i december - godt og vel 30 medlemmer af
klubben Hjemstavnsgårdens Venner.
Brevet sendes tillige til andre, hvis råd og vejledning har betydning for Hjemstavnsgårdens drift
fremover.
Med brevet følger Indkaldelse til møde på Hjemstavnsgården
Onsdag den 6. april kl. 18.30
Aftenens program:
Vi går en besigtigelsestur på gården, ude og inde, for at danne os et billede af, hvad og hvor der
trænger til at blive malet og kalket og foretaget reparationer - på de fredede bygninger.
Vi besigtiger hele området for at se hvor der trænger til at blive gjort noget, som f. eks. reparation
af et faldefærdigt hønsehus, oprydning, forårsklargøring i haven og på markstykket, samt andet.
Der bliver givet orientering om Tilbygning på 100 kvadratmeter til det eksisterende Maskinhus over
i krogen ved indgangen til Campingpladsen - en Tilbygning til opbevaring af de mange gamle
landbrugsmaskiner og forskelligt værktøj, der fulgte med fra et magasin på en gård i Dærup, i
forbindelse med bodelingen ved Hjemstavnsgårdens udskillelse fra Museum Vestfyn.
Der er sendt en ansøgning til Assens Kommune om byggetilladelse for Tilbygningen og sagen er
under behandling.
Når byggetilladelsen foreligger i løbet af par måneder - så går byggeriet i gang! Så skal alle mand
være klar ved pumperne, alle der kan noget med træ og stålplader og alle der kan og vil være
håndlangere for de frivillige håndværkere.
Opførelsen af Tilbygningen til Maskinhuset bliver årets store opgave på Hjemstavnsgården.
Aftenens besigtigelsestur på Hjemstavnsgården foregår som sagt både ude og inde også med henblik på at danne os et billede af de ting, der kræver mere end almindelig reparation
og vedligeholdelse, men kræver gennemgribende renovering - renovering for store midler, der kun
kan skaffes til veje ved henvendelse til fonde.
Men ansøgninger ved fonde er ikke bare noget man lige skriver og sender af sted.
De kræver forberedelse og skal udfærdiges med omtanke.
Aftenens møde er en vigtig del af forberedelserne til kommende fondsansøgninger.

Det er vigtigt at ansøgningerne bærer præg af bredden bag Hjemstavnsgården:
Den af medlemmerne valgte bestyrelse, medlemsmødet og Hjemstavnsgårdens Venner.
Til overvejelse:
Der er f.eks. Stuehusets vestre ende med “Storstuen”, hvor der blev gennemført en
gennemgribende renovering af gavlen for et par år siden. Det gik ud over de gamle vægmalerier
inde i Storstuen. Skal disse genskabes med møjsommeligt konservatorarbejde? Er det vigtigt i
forhold til andre ting?
Så er der Stuehusets østre ende, ind mod Kaffestuen. En vakkelvorn skillevæg mellem åben
kælder og bryggers med gruekedel og bageovn er stivet af på grund af umiddelbar fare for
sammenstyrtning.
Skal vi påbegynde en renovering her inden vi giver os i kast med en tiltrængt gennemgribende
renovering af Kaffestuen, med tætning af døre og vinduer og nyt opvarmningssystem samt
renovering af køkkenet, så det kan og må bruges til madlavning?
Ét ræsonnement lyder: Kaffestuen har muligheder for at blive et aktiv for Hjemstavnsgården, også
med henblik på indtjeningsmuligheder fremover.
Men så er der jo også Urmagerhuset, der trænger til nyt stråtag.
Urmagerhuset har muligheder for at blive et aktiv hvad angår udstillinger, oplevelsesarrangementer
og events i den positive hjemstavnsånd.
Hvad skal linjen være i de ting vi søger fondsmidler til?
Det drøfter og indkredser vi, når vi har drukket kaffe efter besigtigelsesturen.
Mødet vil også indeholde en orientering om kommende aktiviteter:
Majstangsrejsning og Høstfest og Andet.
P.S.
Hvem der vil kan læse nærmere om Hjemstavnsgårdens tilstand som den er beskrevet i en
“Tilstandsrapport” udarbejdet i 2012 med overslag over forventede udgifter for renovering og
istandsættelse af de ‘afsnit’, som Hjemstavnsgården her er delt op i.
“Tilstandsrapporten” giver vigtige vink til det vi skal besigtige og vurdere på aftenens møde.
Den kan læses på Hjemstavnsforeningens hjemmeside: www.vestfynskhjemstavn.dk
Der bydes som sagt på kaffe og kage i Kaffestuen i forbindelse med drøftelse af det besigtigede og
evt. beslutninger.
Vel mødt den 6. april kl. 18.30
På vegne af bestyrelsen i Vestfyns Hjemstavnsforening
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