
Formandens beretning – Kultur Hotellets Årsmøde d. 13.april  - 2015 
Den igangværende renovering og ombygning af Kultur Hotellet, var naturligvis  
omdrejningspunktet for mange aktørerne her på Hotellet i 2014.  
Selve byggeprojektet - som jo har været længe undervejs, lå klar i foråret, men 
da licitationen var afsluttet manglede der penge ift. til det budgeterede. De sidste 
kommunale bevilinger løb ind i oktober ifm. Syddjurs Kommunes Budget 2015. 
YES – nu kunne vi komme rigtig i gang! 
 
Det har været foreningernes mangeårige vedholdende insistering på bedre 
rammer i form af deres livlige og mangeartede aktiviteter på Hotellet, sammen 
med de faste aktører, Syddjurs Musik- og billedskole og Syddjurs Egnsteater 
proffesionelle virke, som gjorde at Syddjurs Byråd ikke længere kunne komme 
udenom etablering af bedre rammer for os alle her på Kultur Hotellet, som det 
nu hedder. 
 
Tillægsbevillingen i okt. 2014, var det endelige startskud på renoveringen, som 
nu kunne komme i gang – bortset fra at der manglede dog stadig 1.4 mill. Kr, for 
at hele projektet kunne blive helt færdig fra start.  
På den baggrund startede der en fundrasising, som Lotte Højfeldt har været 
skribent på. Lotte er i forvejen tilknyttet Hotellet som den der står for booking 
og reservering af lokaler i daggligdagen. Hun har gjort det godt da Danmarks 
svar på Joakim von And’s fond, AP Møller Mærsk, Mckinney-fonden trådte til 
med donation på den manglende 1.4 mill.  D. 18.dec. kunne vi annoncere på et 
indkaldt pressemøde, hvor vi også kunne godtgøre hvilken betydning det har at 
vi kommer i gang i alle lokaler fra starten.  

 Det er nemlig færdiggørelsen og ibrugtagen af lille sal, som donationen 
kan dække. Lille sal er nemlig den ekstra lokalefacilitet som kan skabe den 
nødvendige fleksibilitet for os, da der jo indimellem foregår 
længerevarende produktioner, som ’låser’ lokalerne.  

 Det er også vigtigt at vi ikke skal bruge yderligere kræfter på benarbejdet 
omkring etablering af rammer, og snart kan koncentrere os om det som 
det hele handler om: kulturen og aktiviteterne i huset! 

 Lille sal (ca. 10x10 m) er ideel til større møder, foredrag, udstillinger, 
workshop og mindre koncerter. 

 Store sal er selvsagt oplagt til de større teateropførelser, koncerter, 
stormøder ol. 

 Cafe-området er ansigtet udaftil og skal åbne huset op. Her er der et 
mødested som også kan lægge rammer til mindre cafe-agtige arr. 
udstillinger ol. 

Og når vi nu er i gang ang. lokalerne, så kan vi også glæde os over at lejligheden 
på 1. Sal over det gamle køkken er kommet på kommunens hænder og 
fremadrettet skal være ramme for mere kontor og administrative funktioner, 



således der også bliver frigivet lokaler i den gamle Hotelbygning.  Lige nu bliver 
lejligheden anvendt som mandskabsrum til håndværkerne som arbejder på 
renoveringen.  
 
Aktørernes årsberetning - kort: 
Syddjurs Egnsteater, MiR, Kunstgruppen Djurs, Kunstnergruppen, Rønde 
Kunstforening og Syddjurs Kulturskole. 
 
 
Hvad sker der nu? 
Byggeriet kører planmæssigt. Der er annonceret rejsegilde d. 18. Juni kl. 12 
Vi forventer at byggeriet er færdig slut oktober og November skal anvendes til 
indretning og således ibrugtagen i starten af december.  
Lige nu arbejder Lotte igen på et fundingprospekt til Inventaret i de nye 
rammer. 
Vi – Christen, Lotte, Frank og undertegnede har været på inspirationstur til 
Holmris i Hedensted vedr. indretning. 
Vi så på møblement; borde stole, soft-corner og ikke mindst teleskop-tribune. 
 
Efter beretningen vil vi kunne se på lokaleplanen og jeg vil gennemgå det 
oplagte udstyr som vi gerne vil have og der er således mulighed for at 
kommentere og evt. suplere med ideer.  
 
 
Visionerne for Kultur Hotellet 
 
Kultur Hotellet skal være et af Syddjurs Kommunes fyrtårne, som skal blinke og 
lyse ud i hele kommunen og også ind til Aarhus og længere, så de har øje på os 
der. 
 
Etablering af en fælles platform på Kultur Hotellet for at være en del af et samlet 
kultur liv i Rønde og omegn. 

 indadtil m. aktører og foreninger, for fremme af synergier. 
 Udaftil for samarbejde m. handel, skoler, erhverv 

 
Kultur Hotellet skal bidrage til det ’kit’, der Rønde med at være attraktiv for 
bosætning og borgere.  
 
Finn Olsen 
Hotelrådsformand 
 
 



 
 


