Randers Beredskabsmuseum

Bestyrelsens beretning til generalforsamling 23. marts 2015

Dette er bestyrelsens beretning for 2015 i foreningen Randers beredskabsmuseum. Et
år der er på mange måder viser at foreningen er kommet over den første spæde start
og er ved at finde sig selv i forhold til aktiviteter, både hvad der internt foregår i
foreningens eget regi og de offentlige arrangementer.
Bestyrelsen valgte at fortsætte den nuværende konstituering, da der ikke var
ændringer i bestyrelsen efter sidste generalforsamlingen. Bestyrelsen har i det forløbne
år kun afholdt 1. bestyrelsesmøde. Der har sikkert kunne været afholdt flere møder,
men 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 har 4 medlemsmøder. Alle har været fokuseret på praktiske
opgaver i bunkeren som om hovedrengøring og diverse vedligehold. Sidste møde gik
med gennemgang af nogle af foreningens arkivalier i form af de mange lysbilleder, der
blev gennemset og sorteret. Hertil kan der så lægges fund af diverse tyvekoster og ikke
mindst, hyggeligt socialt samvær.
Året har som sidste været præget af rigtig mange rundvisninger i bunkeren. Både de
officielle og dem for lukkede grupper. Et år hvor der i alt har været 352 besøgende
gæster i bunkeren.
I Randers ugen havde vi igen i år vores eget arrangement med 2 planlagte
rundvisninger. Der blev oprettet annonce på Randers ugens hjemmeside og vi kom med
i det trykte program. Desværre var udbyttet af informationen i det trykte program men
sparsom og det var reelt kun deres hjemmeside der gav det fulde overblik over vores
arrangement. Dette gav desværre et noget lav deltagerantal og 2. rundvisning blev
derfor aflyst, så der kun var 27 gæster.
Belært at de gode erfaringer fra sidste år gentog vi vores arrangement i skolernes
vinterferie, hvor vi igen i år fik fornem hjælp med at promovere vores arrangement af
den lokal internetside Randersidag.dk. Der var meget stor interesse i disse
rundvisninger, godt et døgn efter at vi havde annonceret de 2 rundvisninger i uge 7,
måtte vi melde alt optaget. Det gav i alt 52 besøgende. Randersidag.dk var selv blandt
de deltagende og det gav meget fin omtale på deres hjemmeside.
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2 af rundvisningerne har, sædvanen tro, været arrangeret i samarbejde med Museum
Østjylland som selv klare booking og det praktiske omkring annoncering.
Derudover vi har haft besøg af flere individuelle grupper til rundvingen i
kommandocentralen, heraf kan nævnes:
Randers Politi
Advokater Tronholmen
Loge
Støtteforeningen Regan Vest
Specielt sidstnævnte skal fremhæves da der her var tale om en forening, der af gode
grunde endnu ikke har deres egen bunker at fremvise og derfor må besøge andre
bunkere. Det blev en hyggelig og meget anderledes rundvisning med en flok af andre
bunkerentusiaster, der havde en helt anden interesse for kommandocentralen, end vi
normalt oplever når vi har rundvisning.
Fremadrettet er der i 2015, allerede nu planlagt 2 rundvisninger sammen med Museum
Østjylland. Desuden er der allerede nu planlagt yderligere 3 medlemsmøder i 2015.
Foreningen har i det forgangne år foretaget sin indtil største investering, i det vi har
indkøbt vores egen projekter til brug i forbindelse med rundvisninger.
Det er i år lykkedes at få foreningens hjemmeside på nettet. Der skal lyde en stor tak til
Anne-Grethe som har stået for det store arbejde og SAXO projekt, ved vores kasser
Lars, som har sponseret omkostningerne hertil.
Det bliver spændende at se hvad der kommer til at ske i de kommende år i forhold de
bebudede ændringer i det kommunale beredskab, hvis det i Randers kommune lægges
sammen med de øvrige omegns kommuners. Forhåbentligt for det ingen virkning på
kommandocentralen og vores virke heri.
Tak for året der er gået.

På bestyrelsens vegne
Morten Sandvad Jensen
Formand, Randers Beredskabsmuseum.
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