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Beretning generalforsamling 2014
Det er med stor glæde, at vi igen i år kan holde generalforsamling i en utrolig
”populær” forening. Medlemstallet nærmer sig 400, så jeg vil gætte på, at det
stadig er en af de største foreninger i kommunen. Det er dejligt, at så mange
bakker op.
Der var kun udskiftning på en enkelt plads i bestyrelsen efter sidste
generalforsamling, så det er gået hurtigt med at fortsætte arbejdet. Ved
årsskiftet måtte vi dog tage afsked med Aase Enevoldsen, så Rikke Stoltz
indtrådte i bestyrelsen.
Det skabte et stort ”hul”, da Aase var den, der havde den daglige kontakt til
husets brugere og var den, der stod for de praktiske ting omkring udlejningen.
Det var ikke muligt, at finde en til at overtage alle disse opgaver, så vi har
forsøgt at hjælpe hinanden så godt som muligt. Tak til Jonna og andre ”Flittige
Hænder” for at hjælpe til.
Også tak til John Pedersen, der lige efter nytår tilbød sin assistance som
pedel. Det er vi rigtig glade for.
Sidste år i august var der brandsyn, og det er så endelig lykkedes i vinter, at
få de sidste ting ordnet, så vi har fået ordnet de ting, der blev påpeget ved
den lejlighed (UD-lamper og branddøre) .
Kommunen har i foråret udført et større ventilationsprojekt i huset.
I marts måned opstod der pludselig et problem med elevatoren, da det viste
sig, at den telefonlinje, der er nødvendig i forbindelse med nødstop var blevet
nedlagt. Ingen vidste rigtigt hvis ansvar, det var, men linjen blev genåbnet, og
elevatoren kom i drift igen.
Vi er blevet ”begavet” af Elrofonden i flere omgange. Aktivitetshuset har fået
penge til at købe nye møbler, Flittige Hænder har indkøbt nye komfurer med
tilhørende gryder til de to køkkener, og vi har i bestyrelsen fået bevilget
50.000 kr, som primært skal gå til nyt gulvtæppe i Byrådssalen og
”tilstødende” områder med tæpper.
Vi er i flere omgange blevet opfordret til at gøre noget for at få flere unge
mennesker ind i huset. I bestyrelsen har vi ikke fundet den oplagte løsning
endnu, men modtager gerne ideer.
Vi har i perioder haft unge mennesker, der har holdt til i forhallen. Dette har
ikke været særlig hensigtsmæssigt af flere grunde.
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Vi har efterhånden også brugt rigtig meget tid på at tale om tilgængeligheden
til huset. Ikke mindst til den gamle gymnastiksal. I april måned fik vi tilbud om
at få Anne Norskov i praktik i 4 uger, og vi aftalte med hende, at det ville være
en oplagt opgave for en byplansarkitekt at udarbejde en projektbeskrivelse for
at forbedre tilgængelighed til gymnastiksalen. Anne lavede et fantastisk flot
projekt, som indeholdt en brugerundersøgelse, en beskrivelse af muligheder
for projektet og endelig en ansøgning til Energistyrelsens
tilgængelighedspulje.
Denne pulje giver tilskud på op til 25% af projektet, og vi har netop fået tilsagn
om et tilskud på op til 75.000 kr.
I går havde vi møde med chef for ”Kultur og Fritid” Anders Høgstrup og
arkitekt Inge Saugbjerg fra Randers Kommune. De var også meget
imponerede af Annes arbejde, men som sædvanlig var meldingen, at der ikke
var afsat penge til at gøre noget. Vi har dog mulighed for at få hjælp fra
kommunens tegnestue til at lave en detailprojektering, hvis det lykkes os at
samle penge ind ad andre kanaler.
Derfor ligger der nu en opgave i at søge forskellige fonde og andre mulige
donatorer om midler til at få gennemført dette projekt. Her kunne vi godt
tænke os, hvis nogen vil hjælpe med dette.
De lovede dog at se på branddøren nede ved biblioteket, som ikke fungerer
efter hensigten, samt at kigge på de højdeforskelle der er fra Havestuen og ud
i haven.
Udover den daglige aktivitet i huset har der været forskellige arrangementer i
årets løb:
• Julemarkedet var igen velbesøgt
• Vi havde igen besøg af Randers Egnsteater med en forrygende
cabaretforestilling
• Randers Egnsteater var også på besøg med en børneforestilling
• Der blev afholdt kommunalvalg
• Den ældste del af huset er blevet 100 år. Det blev fejret med en fin
fest i august

Jeg synes, vi i det store hele har et meget velfungerende Kulturhus, som vi
kan være meget stolte af. Det er jeg i hvert fald
Til slut vil jeg gerne takke alle de frivillige, der med stort og småt er årsag til,
at Kulturhuset fungerer så godt, som det gør, tak til den øvrige bestyrelse for
et godt samarbejde og en gedigen indsats i året, der er gået.
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