
FOKUS OMRÅDER I 1. KVARTAL 2023.     2. udgave 04.01.2023 
 
 
* Investorerne (navnene holdes fortsat hemmeligt) 
 -  Udarbejdelse af ejeraftale og accept fra alle 

-  Underskrift på ejerandele 
 -  Indbetalinger 
 -  1. Bestyrelsesmøde 
 
* Sponsorerne 
 -  Arrangement i 1. kvartal sammen med konferencier Jan Dahl 
 -  Møde med Lars Bendix om forplejning 
 -  Opdatering af hjemmesiden med større fokus på sponsoraterne 
 -  Hvordan præsenteres de på perronen? 
 
* Amtsavisen 

-  Medieplan for annonceringer af forårsaktiviteter.  
-  1 artikel om investorer + sponsorer.  
-  2. artikel om oprettelse af foreningen Scandia Ekspressens Venner og samarbejdet med Østjyllands 
Museum m.fl.  
3. artikel om IC 3 ”Niels Ebbesen”.  
4. artikel om åbningsceremonien.  
5. artikel om bustransport fra Dronninge Kajen til Sporbyen 

 -  Møde med journalist Lone Hammer Sørensen 
 
* Scandia Ekspressens venner. 
 -  Oprettelse af foreningen ved advokat Jan Toft Olesen i uge 2. Med Palle Baunsgård, Kurt M.P.,PR 
 -  Hvem laver hvad, hvornår? 
 
* Samarbejdet med Østjyllands Museum, Remissen, Scandia Museet, og Tradium. (Jernbane Museet i 

Odense???) 
-  Virtuelt projekt med CAT. Historien om Scandia samt andre virksomheder som gjorde Randers stor. 
Hvad laver en tømrer i dag? Hvad laver han om 5 år? Virtuel tog oplevelse i forruden + 4 vinduer i 
restaurantvognen – blå saloon. 

 -  ”det mine øjne kan se - kan mine hænder lave”. NYT Randers slogan 
 -  Møde med alle parter 
 -  Udarbejdelse af et fælles koncept. Hvad er hovedmålet, og hvad er delmålene? 
 -  Er det muligt nu at få et udlån af materiel fra Jernbane Museet i Odense 
 -  Hvem laver hvad & hvornår 
 
* Fonds ansøgninger. 
 -  Forretningsplan til Søren Sørensen 
 -  Udarbejdelse af et koncept til kommende fondsansøgninger 
 
* GoRanders. v/Anne-Mette Knattrup 
 -  Samarbejdsmodeller med tiltag til fælles markedsføring 
 -  Christian Krogh og Poul Rasmussen engagement 
 
* Godkendelse af tilslutninger & kloakeringer. 
 -  Afklaring med Reeholm & Bredahl v/Jakob Keller 
 -  Skal den nuværende godkendelse fornyes? 
 
* Randers Vandmiljø.  
 -  Accept for yderligere AMP'er 
 
* Øst Broen. 
 -  Møde med Erik Bo Andersen & Jan V. 
 -  Nye muligheder? 
 -  Møde med Miljø & Teknik? 
 
* Samarbejdsaftale med XL Byg/Brejnholdt. 
 -  Møde med Hans Peter Johannesen 
 -  Aftale forhandles 
 



 
* Færdiggørelse af tegninger til perron, toiletter & køkkener med Karsten Brøndberg 
 - Input fra Ivans arkitekt. CF Arkitekter, Tøjhushavevej. 
 
* Indhentning af tilbud for perron, toiletter & køkkener. 
 -  Træ perron via XL Byg 
 -  Evt. samarbejde med Tradium 
 -  Evt. samarbejde med et Håndværker firma 
 -  Færdiggørelse af tegninger til toiletter & køkkener hos Dansk Carport System 
 -  Indhentning af konkrete tilbud 
 
* Bent Brandt Køkkener 
 -  Møde med Henrik D. Andersen 
 -  Gennemgang af tilbud sammen med Jan Dahl 
 -  Fastlæggelse af indretningen af begge køkkener 
 
* Køkkeninventar. 
 -  Lav en inventarliste. Need to have. Nice to have. 
 -  Kontakt til nogle annoncer 
 -  Kontrol/garanti af brugt inventar 
 
* DSB. 
 -  Møde med adm. Dir. Flemming Jensen 
 -  IC 3 - Niels Ebbesen tilbage til Randers 
 -  Tog Museet i Odense. Nye muligheder? 
 
* Tidsplan. 
 -  Hvornår skal vi åbne? 
 -  Hvor har vi “flaskehalse” i processen? 
 -  Hvem laver hvad, hvornår? 
 
* De frivillige medarbejdere. 
 -  Har vi behov for flere medarbejdere med andre færdigheder? 
 -  Hvordan tiltrækker vi dem? 
 -  Hvordan belønner vi dem i 2023 med nye oplevelser? 
 
* Bustransport  fra Dronninge Kajen til Sporbyen 

-  Møde med Sporvognsmuseet. 
https://www.sporvejsmuseet.dk/spm/site/spm/spm.php?s=artikel&id=lej_en_bus 
-  Møde med Danmarks Busmuseum i Skælskør 
https://danmarks-busmuseum.dk 

 

•            Boldsen. Leasing af varmepumper og tilslutning 
- Møde med Lars Hansen 
- Tegninger udarbejdes med specifikation af div. materialer 
- Aftale underskrives 
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