FORUM RANDERS, STATUS 2016
Forum Randers har efter sommerferien måske ikke været ret synlig i bybilledet eller i medierne. Det
betyder dog ikke, at Forum Randers har ligget stille eller underdrejet. Tvært imod arbejdes der aktivt
med en række projekter i forskellige grupper, som alle på én eller anden måde har tilknytning til
Forum Randers. Projekter, som alle er med til at udvikle byen og projekter, som har været med til at
skabe samarbejde på tværs af erhvervslivet, offentlige institutioner og ikke mindst enkeltpersoner /
ildsjæle, som brænder for byen og kommunen. Præcis som det er Forum Randers’ formål.
WORKSHOP I, SPAREKASSEN KRONJYLLAND, TRONHOLMEN 1
Den 9 februar 2016 inviterede Forum Randers en lang række repræsentanter fra virksomheder,
organisationer, kulturlivet, foreninger samt ildsjæle, som vil gøre en forskel for Randers til en
workshop. ”Workshop I” blev afholdt under overskriften:

Sammen kan vi mere ‐ visionen om et Randers, hvor store drømme bliver til
virkelighed.

Program for Workshop I

Kernefortælling fra Workshop 1

Den Blå Bro

Lysshow Randers Havn 2015, forberedelse til show i 2017
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ARBEJDSGRUPPER
Under og efter Workshop I blev der dannet en række arbejdsgrupper, som har arbejdet og fortsat
arbejder med forskellige projekter, her kan følgende nævnes:





Lysets By Randers
FLODbad Randers
Velkommen til kommunens nye tilflyttere
Kommunikation

Nogle af grupperne har afsluttet deres projekter, mens andre fortsat arbejder intenst med deres
respektive projekter. Under ”FLODbad Randers” arbejdes der med videreudvikling af projektet,
fondssøgning, sponsorprospekt m.m. Under ”Lysets By Randers” har nogle af idéerne allerede været
synlige i byen, her kan nævnes ”Lyshesten” og ”Lysportalen Østervold”

Placering af Lyshesten ved Randers Havn jul 2015 og placering for enden af Randers Bro Jul 2016
for enden af Randers Bro.

Skitse Lysport Østervold

2

LYSGRUPPEN
I 2016 har lysgruppen arbejdet med en række andre projekter, herunder har lysgruppen etableret et
samarbejde med kommunen vedrørende udskiftning af lysarmaturer i midtbyens gadebelysning,
forslag til kunstnerisk lyssætning på den Blå Bro, samt Lyshesten og Lysportalen Østervold, som er
etableret i julen 2016. Lysgruppen har endvidere deltaget i en landsdækkende Lyskonference som
blev afholdt på Hotel. I forbindelse med byrådets budgetforhandlinger 2017, er det lykkedes os at
få byrådet til afsætte 1,5 mio. til lysprojekter med tilknytning til Randers by. Lysgruppen vil også
være aktiv i 2017 hvor der arbejdes med flere idéer som kan være med til at styrke byen
FLODBAD RANDERS GRUPPE
I gruppen FLODbad Randers arbejdes der som nævnt intenst med videreudvikling og fondssøgning.
Der er etableret en forening med formålsparagraf og bestyrelse. Nærmere kan læses på Flodbadets
hjemmeside.

Illustration - inden videreudvikling - af FLODbad Randers

Illustration FLODbad Randers

WORKSHOP II, PARKCAFÉ BY-SEKRETARIATET
Torsdag den 2. juni afholdt Forum Randers Workshop II / fællesmøde. Vært var By-sekretariatet, og
deltagerne mødtes i Parkcafeen. Her var der en kort præsentation af By-sekretariatet, status på
projekterne under Forum Randers og mulighed for at deltage i gruppearbejde omkring
videreudvikling af de forskellige projekter. Der kom nye blikke på og kræfter til projekterne, og på
en walk & talk til ”Bistaden” på Nordre Fælled fik deltagerne samtidig mulighed for at stifte
bekendtskab med et partnerskabsprojekt - og et område af byen, som mange aldrig havde besøgt
før.

Workshop II, koncentreret opmærksomhed

Naturvejleder fortæller om projektet ”Bistaden”
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FORENINGEN FORUM RANDERS
Foreningen Forum Randers har etableret sig ved en stiftende generalforsamling afholdt den 14. juni
2016. Foreningens formålsparagraf er følgende:
§ 2. Foreningens formål
Forum Randers er en uafhængig forening, der på frivillig basis skal bidrage til at
koordinere og videreformidle information på tværs af private- og offentlige
organisationer, institutioner, foreninger m.m. Hovedformålet er at arbejde på tværs af
interesse og faglighed med inddragelse af relevante samarbejdsparter. Herved ønsker
foreningen:






at skabe en fælles, uafhængig platform for enkeltpersoner, foreninger,
institutioner, offentlige- og private organisationer og lignende, som bidrager til
at styrke og udvikle Randers
at fremme dialog og samarbejde på tværs af fagligheder og interesser
at udvikle, koordinere og formidle ideer, projekter og initiativer
at hjælpe med at skaffe midler gennem puljer og fonde, eller formidle
ressourcer gennem arbejdskraft og relevante kompetencer.

Følgende er valgt til bestyrelsen:
Bestyrelsesmedlem 1: Henri Amsler (formand)
Bestyrelsesmedlem 2: Morten Arnesen
Bestyrelsesmedlem 3: Peder Poulsen
Bestyrelsesmedlem 4: Mette Bernt
Bestyrelsesmedlem 5: Jens Enevold Kristensen
Bestyrelsesmedlem 6: Finn Møller
Der er oprettet en hjemmeside hvor flere informationer kan hentes. www.forumranders.dk
WORKSHOP III 2017, FREMTIDENS FORENINGSHUS
Forum Randers er i gang med tilrettelæggelsen af Workshop III, som finder sted i Fremtidens
Foreningshus, Udbyhøjvej 189. Tidspunktet for Workshop III samt invitationer fremsendes primo
2017.

Fremtidens Foreningshus i Dronningborg
Forum Randers status 2016, udarbejdet på bestyrelsens vegne af Amsler Arkitektur 21.12.2016
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