Randers Beredskabsmuseum

Bestyrelsens beretning til generalforsamling 23. marts 2016

Dette er bestyrelsens beretning for året 2015 i foreningen Randers beredskabsmuseum. Et
år der er på mange måder ligner det forrige. Dette gælder både hvad der internt foregår i
foreningens eget regi og de offentlige arrangementer.
Da bestyrelsen forblev uforandret ved sidste generalforsamling, valgte vi at fortsætte den
nuværende konstituering. Bestyrelsen har i det forløbne år opnået at fordoble antallet af
bestyrelsesmøder siden sidste generalforsamling. Der er i det forgangne år nemlig blevet
afholdt hele to. Som konstateret allerede sidste år så kan meget af det praktiske kan i dag
klares via mail.
Foreningens vigtigste aktiviteter kan opdeles i medlemsmøder og rundvisninger i
kommandocentralen.
Vi har i det forgangne år haft 4 medlemsmøder. De fleste har været fokuseret på praktiske
opgaver i bunkeren som om rengøring og diverse vedligehold. Blandt andet blev der ryddet
godt og grundigt op i ukrudtet rundt omkring indgangen og på sidste møde i 2015 blev den
gamle overdækning af indgangen fjernet i forbindelse med udskiftningen af denne. Tak til
alle dem der trofast møder op - ingen nævnt og ingen glemt.
Desuden blev foreningens første udflugt afholdt på et medlemsmøde. Turen gik til den
nedlagte KC for Grenå i Ålsø. Der skal lyde en stor tak til Boris som var arrangør af dette.
Besøget resulterede desuden i at vi fik en omstillingstelefon men hjem til Alcatel anlægget
som vi manglende.
I efteråret er overdækning af indgangen ud mod parken blevet skiftet. Materialer er hertil
er sponseret af Falck Uddannelsescenter Langvang. Et rigtigt flot stykket arbejde og stor
tak til Calle herfor.
Anne-Grethe styrer stadig hjemmesiden med hård hånd. Tak for det
Året har som sidste været præget af rigtig mange rundvisninger i bunkeren. Både de
officielle og dem for lukkede grupper. Et år hvor der har været en lille fremgang i antallet
af besøgende, til i alt 366 gæster i bunkeren.
Igen i det forgangne år var vi med i Randers ugen med 2 planlagte rundvisninger. Modsat
forrige år hvor omtalen desværre var lidt uheldig lykkedes det at få nok deltagere til begge
rundvisninger
Modsat de tidligere år så har der ikke være rundvisning i vinterferien her i 2016.
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Sædvanen tro har Museum Østjylland været på besøg 2 gange. Besøget i foråret blev lidt
et 'tilløbsstykke' da museet havde glemt at skrive det det kun var for tilmeldte deltagere,
så hele 90 dukkede op. Det lykkedes Per og Carl at gennemfører arrangementet med 3
hold i bunkeren. Tak til Begge for altid er være klar når der er rundvisning.
Derudover vi har haft besøg af flere individuelle grupper til rundvisninger i
kommandocentralen, heraf kan nævnes:
Broderordenen ( Loge )
Lions Gudenå
Rotary Langå
Randers Travaljelaug
Sidstnævntes besøg skal lige fremhæves da de benyttende lejligheden til at indtage
medbragte mad og drikke i bunkeren opholdsrum - hvilket vi da gerne tilbyder en anden
gang.
Desuden har 60 skoleelever været en tur i bunkeren.
Fremadrettet er der i 2016, allerede nu planlagt 2 lukkede rundvisninger. Desuden er der
allerede nu planlagt at holde åbent i Randers ugen.
Desværre er der foreløbigt stoppet for flere rundvisninger i samarbejdet med Museum
Østjylland da museet ikke længere har 'Levende kulturspor' med rundture i Randers omegn
på programmet. Det bliver nok et stort indtægtstab for vores forening, men vi arbejder på
at finde en løsning.
De bebudede ændringer i det kommunale beredskab, har indtil nu ikke givet anledning til
ændringer og kommer forhåbentligt ikke til at have nogen indvirkning på vores virke i
kommandocentralen.
Dog må der udtrykkes en hvis bekymring for det dalende medlemstal.
Tak for året der er gået.

På bestyrelsens vegne
Morten Sandvad Jensen
Formand, Randers Beredskabsmuseum.
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