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Historisk besøgsrekord på museer i Ebeltoft
Museum Østjylland i Ebeltoft har haft historisk høje besøgstal i juli. Hele 46.526 gæster
kiggede indenfor i Farvergården, Siamesisk Samling og Det gamle Rådhus.
EBELTOFT: Museumschefen på
Museum Østjylland måtte gnide sig i øjnene en ekstra gang,
da han så besøgstallet for museets tre afdelinger i Ebeltoft
i den store feriemåned, juli:
46.526 gæster.
Det høje besøgstal viser en
fremgang på ikke mindre end
800 procent i forhold til de godt
5.000 gæster for bare fem år siden på det daværende Museet
for Syddjurs.
Tallene er ikke alene imponerende, de er også historiske.

»Jeg er overbevist om, at så
stor en stigning i besøgstal er
uden sidestykke i dansk museumshistorie. Jeg er ikke bekendt med andre museer, som
har oplevet samme vækstrate«,
siger museumschef på Museum Østjylland, Jørgen SmidtJensen.

Regn er ikke forklaringen
Det halvsløje sommervejr med
rusk og regn bliver tit givet
som den hurtige forklaring på,
at attraktioner og museer har

haft masser af gæster denne
våde sommer.
Men på Museum Østjylland
er man overbeviste om, at der
også er en anden forklaring
på årets besøgsmæssige højdespringer på Farvergården, Siamesisk Samling og Det gamle Rådhus i Ebeltoft. Jørgen
Smidt-Jensen forklarer successen med, at museet har et
attraktivt museumstilbud, er
synlige og under stadig udvikling med nye tilbud.
»Både sidste og denne som-

mer har vi især haft stor fremgang i Farvergården, som er
Nordeuropas eneste bevarede
købstadsfarveri. Her åbnede
vi sidste år porten til et nyrenoveret bygningskompleks
med ny og lettilgængelig formidling. I år har vi i samarbejde med lokale kunstnere lagt
endnu et nyt og spændende
lag på formidlingen. Jeg er
derfor sikker på, at besøgsfremgangen har mere at gøre med fornyelse og spændende formidling end med vejrets

skiften;« konkluderer museumschefen.

forbindelse med Fornæs Renseanlægs 25 års jubilæum fredag 4. september kl. 7.45-9.15.
»Vi vil gerne i dialog med
virksomhederne, der også er
vores kunder, og samtidig give dem inspiration til, hvordan man arbejder med klare
mål i den daglige ledelse, og
hvordan det kan bruges til at

bringe virksomheden i mål,«
siger direktør Palle Mikkelsen.
AquaDjurs fortæller om at
gennemføre en større omstilling fra forvaltning til aktieselskab og sætte sig høje effektivseringsmål og faktisk nå
dem. Historien belyses fra flere
vinkler af direktøren, ejeren
og rådgiveren - henholdsvis

Palle Mikkelsen, borgmester
Jan Petersen og ekstern sparringspartner Jørgen Keinicke.
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har en gratis app, der hedder
»NetPerform«, som kan downloades på telefonen. Hvis der er
dårlig dækning eller mobilhuller, så indmelder App’en automatisk til TDC.

TDC gemmer al information sikkert og anonymt i 14
måneder. I denne periode har
de mulighed for at regne på og
forudse sæsonudsving i belastningen af netværket. I øjeblik-

ket virker App’en NetPerform
dog bedst på android telefoner.
På IOS telefoner som Iphones
skal brugeren selv sende data
til TDC.
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Kommer uanset vejret
Det tyder på, at museumschefen har ret i, at museet med
sine kulturhistoriske oplevelser rammer plet i feriefolkets
smag. Om det er solskin eller
skybrud.
»Vi kigger ind, uanset hvordan vejret er. Det er fantastisk,
at et stykke kulturhistorie bliver så fint bevaret. Og spændende med fortællingen om

farveriet og indfarvningen af
stofferne,« luder det fra Jytte
og Bjarne, der gæster Farvergården fra Aalborg.
Elly Jensen fra Tofterup ved
Grindsted er også imponeret
over Farvergården.
»Jeg går på museum uanset
vejret. Og især farveriet her er
enestående og spændende,« siger Elly Jensen.
pcb

Morgenmøde om klare mål
FORNÆS: AquaDjurs og Djurslands Erhvervsråd holder morgenmøde for erhvervsfolk.
Spildevandsselskabet AquaDjurs A/S er blot syv år gammelt. Alligevel er det tre år foran de mål om effektivisering,
som alle forsyningsselskaber
er underlagt af Konkurrencestyrelsen.

Lavere driftsudgifter
Fra 2010 til 2014 har selskabet reduceret driftsudgifterne
under prisloftet med 36 pct.
- blandt andet ved at ændre
arbejdsrutiner og lave en ny
forsyningsstruktur. Ved at nedlægge en række mindre renseanlæg og føre alt spildevand til
Fornæs Renseanlæg, har man

samtidig fået et renere miljø i
vandløb og hav. Effektiviseringerne kommer også kunderne
til gode i form af lavere priser.
Vejen dertil har været ekstremt målrettet, og det fortæller AquaDjurs om på et morgenmøde, som er arrangeret
i samarbejde med Djurslands
Erhvervsråd. Mødet holdes i

Giv et praj om mobilhuller
NORDDJURS: Norddjurs kommune vil gerne have din hjælp
til at finde ud af, hvor der er
størst behov for flere mobilmaster, så vi opnår en bedre mobildækning i kommunen.

Hvis du oplever udfald eller har kendskab til et mobilhul i Norddjurs Kommune, så tast det ind på kommunens hjemmeside: http://www.
norddjurs.dk/borger/bolig-og-

byggeri/giv-et-praj-om-mobilhuller.
Du kan også installere en
app på din telefon, der automatisk registrerer, om der er dårlig dækning i et område. TDC

STRESSLESS STOLE TIL SKARPE PRISER!
®

Stressless®
SENATOR

6.999,BEGRÆNSET PARTI!

Stressless® Senator, BEGRÆNSET ANTAL med trinløst glidefunktion og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte, og fodskammel med vippefunktion. Monteret med sort Batick læder overalt.
Stol: 6.999.- Fodskammel 2.199.-

Stressless®
CROWN

Stressless®
METRO

9.999,-

9.999,-

Spar 2.341,-

Spar 2.711,-

Stressless® Crown, GOD FAST KOMFORT, med trinløst glidefunktion
og automatisk regulerbar nakke- og lændestøtte, og fodskammel med
vippefunktion. Monteret med Paloma læder overalt. Stolen leveres i 2
størrelser. Medium. Tilbud 9.999,- i farverne Sort, Sand, Chocolate
og Light Grey. Øvrige farver i Paloma læder 12.340,- Large. Tilbud
10.499,- øvrige farver i paloma læder 12.910,- Fodskammel med
vippefunktion tilbud 2.699.- øvrige farver i paloma læder 3.340,-

GRATI

LEVERINS
G

Stressless® Metro lænestol med trinløst glidefunktion og automatisk
regulerbar nakke- og lændestøtte. Monteret med Paloma læder overalt.
Før 12.710.- NU 9.999 SPAR 2.711.- i farverne Sort, Sand, Chocolate og Light Grey. Fodskammel med vippefunktion før 3.770.- NU
3.199.-

