Formandens beretning for 2020, - den 13.09.2021.
2020 har på alle måder været et anderledes år for foreningen, arkivet og
museet, såvel som det har været specielt for os alle, med mange
restriktioner, nedlukninger m.m.
Sidste generalforsamling blev afholdt i et lokale i Ørsted, p.g.a., at kun elever
og lærere havde adgang til Langhøjskolen.
Lidt har vi dog foretaget os i 2020, både her og ude af huset.
04.02.2020, stod jeg for foredrag/film i Fjellerup Aktivitetshus.
Vi havde den 19. februar besøg fra Aarhus Stadsarkivet for at høre om
TRANSKRIBUS.
19.02.2020 deltog en gruppe herfra i et møde på Rådhuset i Grenå om
turisme.
Firmaet Nordic Destination v/Thomas Kjerstein, fortalte om firmaets mange
tilbud til turister og herboende.
Mon ikke firmaet håbede på, at der blandt deltagerne i mødet var folk der
kunne og ville ansættes i firmaet som guider.
24.02.2020 deltog vi i et møde på Grenå Egnsarkiv for at høre om
muligheden for økonomisk støtte, til at markere genforeningen og befrielsen.
Vi havde planer om, i samarbejde med VGI, Sognemenigheden i Vivild,
Valgmenigheden og Vivild Borger og Handel, at markere genforeningen dels
ude ved genforeningsstenen og i et lokale på Efterskolen.
Grundet Coronaen blev vores arrangement aldrig til noget.
02.03.2020, havde vi besøg i arkiv og museum af en specialklasse fra
Langhøjskolen.
Der var kun 5 elever og 2 lærere, - sådanne små grupper måtte vi godt have
besøg af.
Den 9. marts var sidste åbningsdag i arkiv og museum indtil mandag den 8.
juni hvor vi genåbnede.
Sidst på året lukkede vi igen ned.
04.06 havde vi besøg af en gruppe, der mødte frem på veteranknallerter.

12.08 havde vi en større gruppe på besøg. Gæsterne havde først været på
bustur i området, - betalt af Djurslands Bank, - tak for det.
Gruppen blev delt op i 3 mindre grupper, medens de bevægede sig rundt i
arkiv og museum.
Generalforsamling blev afviklet i et lejet lokale i Ørsted den 16. september
2020.
19.09 viste jeg en flok cyklister rundt og fortalte om stendysserne ved
Tustrup.
Efterfølgende returnerede de, en del på cykel resten i bus.
Turen var på ca. 100 km.
24.09.2020 besøg af endnu gruppe som fik en fremvisning af arkiv og
museum.
26.09.2020 udflugt for bestyrelse og hjælpere til Gasmuseet i Hobro, derefter
til Hvidsten kro for at se udstillingen og spise en ”Halv Recept”.
21.10.2020 havde vi et møde med turistforeningen om vores planer med
Lokalguider.
26.10.2020 lukker arkivet ned igen.
11.11.2020, besøg af brugere af Damhuset.
Af arrangementer vi måtte aflyse var:
Arkivernes Dag, med åbent hus, i november måned.
Der var ingen Rougsømesse i Rougsøhallen.
Julefrokosten, ikke at forglemme.
Der var også ting det lykkedes med:
Vi fik samlet en lille gruppe, der har interesse i turisme i vores område.
Frank Gjesing har lavet en rigtig fin hjemmeside hvorpå man kan læse om 4
fastlagte ruter, hvortil man kan bestille en lokal guide.

Her tænker vi mest på gæster der kommer i bus.
Vi tilbyder også 10 rundvisninger med guide.
Via Kyst og Fjordcentret i Voer, stiller vi guider til rådighed på nogle mini-ture.
Vi har en forhåbning og tro på, at vi i 2022 får mere at lave.
Vi er muligvis ikke dygtige nok til at sælge varen, - det må vi arbejde med.
3 cykelture i lokalområdet, med indlagt lokalhistorie, blev også gennemført,
med god tilslutning.
Gæster har vi dog også haft, 135 blev det beskedne antal og 85 mails.
Vi har xxx medlemmer der betaler kontingent.
285 har bedt om at blive medlem af arkivets facebookgruppe.
Facebook er et medie vi bruger mere og mere, - det er hurtigt og helt gratis.
Vi er jo 2/3 del inde i 2021, - næste generalforsamling forventer vi bliver
afholdt i april måned.
Tak til alle der har ydet en indsats for Rougsø Lokalhistoriske Forening, tak
for støtten til vores medlemmer, vores gæster og til jer der møder op, når vi
laver et arrangement.
Tak til jer der er mødt op i aften.
Tak for ordet.

Ejvind Nielsen.

