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Kære medlemmer af Museumsforeningen
Nyhedsbrev februar 2021
De nuværende Covid-19 restriktioner indebærer, at det stadig ikke er muligt at afholde arrangementer i
den nærmeste fremtid i foreningen, men vi håber, at der med en vaccine på vej, er lys i horisonten, og at vi
kan vende tilbage til ”normale” tilstande i løbet af 2021.
Bestyrelsen følger udviklingen, og når det bliver muligt, så vil vi sende meddelelse om planlagte arrangementer. Det er ikke sandsynligt, at det i marts måned bliver muligt at afholde generalforsamling. Så den
udsættes indtil videre.
Vi må desværre meddele, at vores formand Jens Kannegaard er sygemeldt, og derfor er suppleanten Jakob
Vedsted indtrådt i bestyrelsen, som efterfølgende har konstitueret sig med næstformand Jørgen Nyhuus
som fungerende formand.
Vi håber selvfølgelig at Jens bliver helt frisk igen, og kan vende tilbage på posten.
Projektet ”Rådhuskarréen”, som af forskellige årsager sidste sommer blev sat på pause, kører nu videre
med projekteringsfasen, og vi håber, at vi i løbet af foråret kommer så langt, at det kan ses, at der sker noget med bygningerne.
På grund af nedlukningen kan Museets årbog 2020 selvsagt ikke hentes på Det gamle Rådhus i øjeblikket,
men følg med i dagspressen eller på Museum Østjyllands hjemmeside.
Som i vores tidligere nyhedsbreve, henviser vi til de arrangementer, som Museum Østjylland afholder, og
hvor de oplyser, at de har mulighed for at alle retningslinjerne i forhold til corona bliver fulgt. Der er dog
også her lukket ned – foreløbig til 5. april.
Kalender - Museum Østjylland (randers.dk)
Husk ved tilmelding at oplyse, at der er tale om medlemskab af Museumsklubben, da dette også dækker
over medlemskab af Museumsforeningen. Nogle af arrangementerne er gratis for medlemmer.
Glem ikke Museumsforeningens egen hjemmeside:
ebeltoftmuseumsforening.dk

Pas godt på jer selv – og alle andre.
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