Beretning for ”Den Gamle Skole”
Denne beretning dækker fra sidste generalforsamling den 27. februar 2020 og frem til 25. marts 2021.
Beretningen er godkendt på generalforsamlingen 15. juni 2021.
Arbejdet gennemføres i overensstemmelse med den nye udarbejdede strategiplan og arbejdsplan.
Vedligehold af den Gamle Skole
Møde er afholdt med kommunen den 30. november 2020 omkring vedligehold af Den Gamle Skole. De har
efterfølgende svaret, at der ikke kommer nyt tag i 2021. Vi må bare understrege, at der er faldet to tagsten
ned, og mange er revnede, så det må få prioritet, hurtigst muligt.
Døren er blevet repareret og revnen i badeværelset er også repareret.
Hæk ud til vejen vil blive lavet i efteråret 2021.
Udstillingen
For at forbedre udstillingen er der blevet anskaffet nye montre. Det var en lidt større investering, men
Velux Fonden gav 19.500 kr. ud af de 30.450 kr. som det kom til at koste.
Der er brugt en del timer med at gøre udstillingen mere besøgsvenlig ved at dele den op i temaer og med
beskrivelse af genstande samt at gøre den mere overskuelig ved kun at vise de mest interessante
genstande. I den forbindelse skal det derfor igen nævnes, at vi mangler depotplads. Ting vil så kunne tages
frem til skiftende temaudstillinger. Dem vi havde i tankerne blev aldrig planlagt pga. Corona.
Åbent i den Gamle skole
Corona har betydet lukning af skolen i flere perioder, men er i disse perioder fortsat passet af bestyrelsen
mm.
Vi måtte aflyse et planlagt ISB-besøg. Plejehjemmet har heller ikke kunnet komme på besøg. Julestuen 28.
november 2020 blev aflyst.
Markedsføring
Markedsføringen intensiveres via Facebook og vil blive intensiveret via den nyudviklede hjemmeside.
Corona har betydet at vi har måttet droppe markedsføring over for bl.a. skoler og alle de internationale her
i byen.
Antal besøgende
Der har været ca. 125 besøgende, tilfredsstillende ud fra at der har været lukket i lange perioder.
Diverse
Vi har behov for alarm, da Den Gamle Skole ligger ret udsat og ubeskyttet, så man kan også frygte hærværk,
men vi har ikke penge til anskaffelse og drift. Vi har haft konsulent på besøg.
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