Randers Beredskabsmuseum
Bestyrelsens beretning til generalforsamling 27. marts 2017.
Dette er bestyrelsens beretning for året 2016 i foreningen Randers beredskabsmuseum. Et
år der på mange måder har lignet de forrige. Men måske ikke helt når det kommer til
stykket.
Udtrykte i sidste års beretning en vis bekymring for fremtiden for vores lille foreningen,
både angående de bebudede ændringer i det kommunale beredskab samt det dalende
medlemstal. Heldigvis blev vores bekymringer gjort til skamme.
Desværre måtte vi i det forgangne år siger farvel til klubbens seniormedlem Esther
Andersen, som troligt kom og passende omstillingen når vi har haft rundvisninger. Æret
være hendes minde.
Som i foregående år forblev bestyrelsen uforandret ved sidste generalforsamling og vi
valgte vi at fortsætte med den samme nuværende konstituering indtil nu. på den nylig
afholdte generalforsamling i Personelforeningen, er Carsten Brandt blevet valgt som
næstformand i Historisk Udvalg, og Carsten indtræder derfor i bestyrelsen i steder for Carl
Heerfordt.
Vi har i det forgangne år haft sædvanlige 4 medlemsmøder. De fleste har som oftest været
fokuseret på praktiske opgaver i bunkeren, så som rengøring og diverse vedligehold. Blandt
andet blev hele indgangen vasket ned for alger i foråret og grenen der længe har generet
radiomasten er blevet fjernet. Årets sidste møde blev rykket til december og stod på
julehygge med gløgg og æbleskiver. Tak til alle dem der trofast møder op - ingen nævnt og
ingen glemt.
Anne-Grethe styrer stadig hjemmesiden med hård hånd. Tak for det
Igen i det forgangne år var vi med i Randers ugen med et nyt slags arrangement. Denne
gang som åbent hus uden forhåndstilmelding. Omtalen i guiden og på hjemmesiden gav i
alt 57 besøgende og det blev afviklet i med god styring af hvor mange der var nede i
bunkeren af gangen, uden stor ventetid. Så alt i alt en succes
Desværre bærer 2016 også præg at et lavt besøgsantal. Der har kun været 4 lukkede
arrangementer, hvor der i flere tilfælde var et stort afbud så det resulterede desværre også
i nogle rundvisninger med meget få deltagere. Så året samlet set giver et samlet besøgstal
på 112 - Det er desværre kun en 1/3 af hvad der besøgte os i 2015.
Besøgstallet bærer desværre som frygtet også stort præg af Museum Østjyllands fravær
som forventet i beretningen sidste år. Et fravær vi desværre ikke selv har den store
indflydelse på.
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Til gengæld er 2017 kommet godt fra start med 3 fuldt bookede rundvisninger der stort set
var udsolgt på en weekend, efter det kom online på Randersidag.dk, Detsker.dk og vores
egen hjemmesiden.
Foreningen blev i september kontaktet af det nye fælleskommunale Beredskab og
Sikkerhed men henblik på afholdelse af et møde med den overordnede dagsorden der lød
på vores fremtidig benyttelse af kommandocentralen. Var det den frygtede lukning der lå
og truede lige om hjørnet.
Heldigvis gik det ikke sådant. Det var et rigtigt godt og konstruktivt møde, hvor Beredskab
og Sikkerhed startede med at konstatere at formålet med mødet ikke at lukke os,
tværtimod. Samtidigt blev der udtrykt stor ros til vores forening og det arbejde vi gør,
blandt andet blev det fremhævet hvor flot og velholdt vi holder kommandocentralen.
Mødet er også blevet startskuddet til et mere formaliseret samarbejde fremover. Dette har
allerede resulteret i en ny el-radiator i konferencerummet.
Til sidst endnu en positiv udvikling for foreningen. Sidste år udtrykte vi bekymring for det
dalende medlemstal. Denne udvikling er heldigvis vendt med 3 nye medlemmer og en
genindmeldelse. Så kan vi håbe på denne udvikling fortsætter.
Tak for året der er gået.

På bestyrelsens vegne
Morten Sandvad Jensen
Formand, Randers Beredskabsmuseum.
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