Randers Beredskabsmuseum
Bestyrelsens beretning til generalforsamling 18. marts 2019.
Dette er bestyrelsens beretning for året 2018 i foreningen Randers beredskabsmuseum.
Efter sidste års generalforsamling var bestyrelsen uændret som valgte at fortsætte med
den samme konstituering.
Vi har i det forgangne år holdt de sædvanlige 4 medlemsmøder. Der har været de
sædvanlige praktiske opgaver i bunkeren, så som rengøring og diverse vedligehold samt
den obligatoriske kaffe og kage. Årets sidste møde bød sødvanen tro på julehygge med
gløgg og æbleskiver. Tak til alle dem der trofast møder op - ingen nævnt og ingen glemt.
Medlemsmødet i September var henlagt til udflugt og gik til Kommandocentralen i Odder,
som fornyeligt er blevet åbent op for besøgende. En rigtigt hyggelig aften samme med de
lokale værter, hvor af en enkelt dog havde glemt et fødselsdagsarrangement samme dag.
Anne-Grethe bestyrer stadig hjemmesiden med hård hånd. Tak for det
2018 blev et rekord år for vores forening. 435 gæster lagde vejen forbi, hvilket må siges at
være et stort fremskridt i forhold til de sidste magre. En fremgang på næsten 300% i
forhold til 2016 der var lavpunktet
2018 kom godt fra start ret overvældende med 2 fuldt bookede rundvisninger i det
sædvanlige arrrangement i vinterferien. Siden fulgte et åbent hus i Randers ugen hvor 70
gæster lagde vejen forbi.
Desuden har der været 6 lukkede arrangementer, der spænder lige fra den lokale afdeling
af Ingeniør forening over ældresagen fra Assentoft til de lokale KFUM-spejderen fra St.
Clemens. Sågar et Polterabend kiggede forbi en lørdag morgen – en lidt anderledes og sjov
oplevelse som rundviser
Den største fremgang på besøgstallet skal dog tilskrives de 2 skoler, La Cour og Realskolen,
der valgte at sende over 200 elever på besøg. Sidstnævnte skole havde dog ikke så meget
styr på deres egen planlægning, men med lidt hurtig planlægning og med meget stor
fleksibilitet af Per lykkedes det at lave 4 rundvisninger for dem – Tak for det.
I vinterferien i dette år har vi for første gang anvendt online booking i stedet for den
manuelle og tidskrævende proces vi har anvendt før. For en minimal udgift der dækker
online dankort-gebyret har al booking og billetsalg foregået helt automatisk og helt uden
problemer.
Motorværn og elmotor til kølevandspumpen der tidligere har voldt lidt problemer at en
reparation af motoren var nødvendig, er nu løst med et nyt motorværn. Ligeledes er
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problemet med vandpumpe løst lader det til, da denne vist mest af alt trængte til at blive
kørt med.
Medlemstallet i foreningen er forholdsvis stabilt, dog har Julie valgt at melde sig ind igen
efter et lille fravær.
Dette er så også den sidste beretning jeg kommer til at skrive da jeg efter 6 år som
formand for vores forening har valgt ikke at genopstille til bestyrelsen.
Tak for året der er gået.

På bestyrelsens vegne
Morten Sandvad Jensen
Formand, Randers Beredskabsmuseum.
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