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Hotellet - Et borgerhus i Rønde

Vedtægter for Hotellet, Hovedgaden 10, Rønde
Nugældende vedtægt
”Hotellet”
1.
Borgerhuset i Rønde hedder ”Hotellet” og er
beliggende Hovedgaden 10, 8410 Rønde.
2.
”Hotellet” er en kommunal institution, der skal danne
ramme om folkelige og kulturelle aktiviteter og være
samlingssted for alle borgere og foreninger i
Syddjurs Kommune på tværs af alder og
foreningsmæssig status.
Repræsentantskabet
3.
”Hotellet” styres af et repræsentantskab, der består
af repræsentanter udpeget af de brugergrupper /
foreninger, der bruger ”Hotellet”s faciliteter.
Brugergrupperne / foreningerne udpeger hvert år
deres repræsentant(er) inden udgangen af
november for det kommende års funktionsperiode,
der starter den 1. januar.
4.
Brugergrupperne / foreningerne har ret til at udpege
1-3 repræsentanter til repræsentantskabet.
Såfremt Brugergrupperne / foreningerne anvender
”Hotellet”s faciliteter mere end tre gange i et
kalenderår, er de forpligtet til at udpege mindst 2
repræsentanter til repræsentantskabet.
5.
Repræsentantskabet afholder mindst 3 møder om
året, hvoraf årsmødet holdes hvert år i marts måned
med

følgende dagsorden
Valg af dirigent.
Hotelrådets beretning.
Indkomne forslag.
Valg af medlemmer til Hotelrådet for 2
år. (2 i lige år og 3 i ulige år)
e) Valg af 2 suppleanter til Hotelrådet for 1
år.
f) Eventuelt.
6.
Der indkaldes til årsmøde med mindst 1 måneds
varsel ved opslag på ”Hotellet” og fremsendelse til
de brugere / foreninger, der har brugt ”Hotellet”s
faciliteter det seneste kalenderår.
Evt. annoncering sker efter reglerne fastsat af
a)
b)
c)
d)

Forslag til ny vedtægt
Kultur og borgerhuset Hotellet,
Hovedgaden 10, 8410 Rønde
1.
Kultur- og Borgerhuset i Rønde hedder Hotellet og
er beliggende Hovedgaden 10, 8410 Rønde.
2.
Hotellet er en kommunal institution, der skal danne
ramme om folkelige og kulturelle aktiviteter og
være samlingssted for alle borgere og foreninger i
Syddjurs Kommune på tværs af alder og
foreningsmæssig status. Syddjurs Musikskole og
Syddjurs Egnsteater er permanente brugere af
Hotellet.
udgår

udgår

Årsmøde på Hotellet
3.
Der holdes et årligt møde, med valg til Hotelrådet og
hvor Hotellets brugere har indflydelse på
indhold/aktiviteter i Hotellet. Mødet holdes hvert år i
marts måned.
Alle borgere i Syddjurs kommune kan deltage.
Stemmeberettiget er 1 repræsentant for hver af de
fremmødte foreninger/brugergrupper, der i det
forgangne år har benyttet Hotellet.
Årsmødet har følgende dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Hotelrådets beretning
3. Indkomne forslag
4. Valg af medlemmer til Hotelrådet for 2 år. (2 i
lige år og 3 i ulige år)
5. Valg af 2 suppleanter til Hotelrådet for 1 år
6. Eventuelt
4.
Der indkaldes til årsmøde med mindst 1 måneds
varsel ved opslag på Hotellet og fremsendelse af
brev og/eller mail til de brugere / foreninger, der har
brugt Hotellets faciliteter det seneste kalenderår.
Evt. annoncering sker efter reglerne fastsat af
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Syddjurs Kommune for institutionernes annoncering
på hjemmeside og i ugeaviser.
7.
Forslag til behandling på repræsentantskabets
årsmøde skal være Hotelrådet i hænde mindst 8
dage før årsmødet og offentliggøres ved opslag på
“Hotellet”.
8.
Repræsentantskabets øvrige møder fastlægges som
temamøder, der omhandler visioner og udvikling af
”Hotellet”s aktiviteter. Repræsentantskabet kan
nedsætte ad hoc arbejdsgrupper med eget
kommissorium til gennemførelse af
repræsentantskabets beslutninger.
Hotelrådet
9.
”Hotellet”s daglige drift ledes af Hotelrådet
bestående af 5 medlemmer, som vælges på
repræsentantskabets årsmøde, således at 2
medlemmer vælges i de lige år og 3 medlemmer
vælges i ulige år. Der vælges 2 suppleanter for 1 år.
a. Hotelrådet konstituerer sig med de
fornødne rådsposter.
b. Hotelrådet er beslutningsdygtig, når
mindst 3 medlemmer er til stede.
c. Hotelrådet er ansvarlig over for de
kommunale myndigheder og over for
repræsentantskabet.
d. Hotelrådet lægger retningslinjer for
husets drift efter repræsentantskabets
beslutninger og brugernes ønsker.
Retningslinjerne må ikke være i strid
med de overordnede rammer, der er
fastlagt af Syddjurs Kommune.
e. Hotelrådet fører tilsyn med, at
retningslinjerne overholdes.
f. Hotelrådet skal medvirke til koordinering
og fremme af samarbejdet mellem
brugerne af “Hotellet”, herunder
samarbejde med ”Hotellet”s
servicemedarbejder ansat af Syddjurs
Kommune og med Rønde Turistbureau
om brugen af “Hotellet”.
g. ”Hotellet”s servicemedarbejder deltager i
Hotelrådets møder uden stemmeret med
henblik på koordinering og samarbejde
om “Hotellets” brug.
h. Hotelrådet deltager mindst en gang årligt
i dialogmøde med Syddjurs Kommunes
forvaltning.

Syddjurs Kommune for institutionernes annoncering
på hjemmeside og i ugeaviser.
5.
Forslag til behandling på Årsmødet skal være
Hotelrådet i hænde mindst 8 dage før årsmødet og
offentliggøres ved opslag på Hotellet.
Udgår

Hotelrådet
6.
Hotelrådet varetager overordnet Hotellets og
brugernes interesser vedrørende indhold/aktiviteter i
et tæt samarbejde med Syddjurs Kommune.
Hotelrådet består af 7 medlemmer. Syddjurs
Musikskole og Syddjurs Egnsteater er permanente
brugere af Hotellet og har derfor fast sæde i
Hotelrådet med én repræsentant hver. De
resterende fem medlemmer vælges på Årsmødet,
således at 2 medlemmer vælges i de lige år og 3
medlemmer vælges i ulige år. Der vælges 2
suppleanter for 1 år.
A. Hotelrådet konstituerer sig med de fornødne
rådsposter.
B. Hotelrådet er beslutningsdygtig, når mindst 5
medlemmer er til stede.
C. Hotelrådet er ansvarlig over for de kommunale
myndigheder og over for Årsmødet.
D. Hotelrådet forvalter retningslinjer for husets
indhold/aktiviteter efter Årsmødets
beslutninger og brugernes ønsker.
Retningslinjerne må ikke være i strid med de
overordnede rammer, der er fastlagt af
Syddjurs Kommune.
E. Hotelrådet fører tilsyn med, at retningslinjerne
overholdes.
F. Hotelrådet skal medvirke til koordinering og
fremme af samarbejdet mellem brugerne af
Hotellet, herunder samarbejde med Syddjurs
Kommune om brugen af Hotellet.
G. En repræsentant for Syddjurs Kommune
deltager i Hotelrådets møder uden stemmeret
med henblik på koordinering og samarbejde
om Hotellets brug.
H. Hotelrådet deltager mindst en gang årligt i
dialogmøde med Syddjurs Kommunes
forvaltning.

10.
Valgbar til Hotelrådet og stemmeberettiget på
repræsentantskabets møder er enhver person over
18 år, der er udpeget af brugergrupperne /
foreningerne, jfr. pkt. 4.

7.
Valgbar til Hotelrådet er enhver person over 18 år,
der er valgt på Årsmødet.
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Andre bestemmelser
11.
Vedtægtsændringer skal vedtages med et flertal på
mindst 2/3 af de stemmeberettige på et
repræsentantskabsmøde. Såfremt
repræsentantskabet ikke er beslutningsdygtigt,
indkaldes til ekstraordinært
repræsentantskabsmøde, der afholdes inden en
måned, hvor vedtægtsændringerne kan vedtages
med et flertal på 2/3 af de fremmødte
repræsentantskabsmedlemmer.
12.
Nærværende vedtægter må ikke være i strid med de
overordnede retningslinjer som Syddjurs Kommunes
politiske udvalg har vedtaget for ”Hotellet” i Rønde. I
tvivlstilfælde går de overordnede retningslinjer forud
for nærværende vedtægter.

Andre bestemmelser
8.
Vedtægtsændringer skal vedtages med et flertal på
mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede på
et Årsmøde. Såfremt mødet ikke er
beslutningsdygtigt, indkaldes til ekstraordinært
årsmøde, der afholdes inden 2 måneder, hvor
vedtægtsændringerne kan vedtages med et flertal
på 2/3 af de stemmeberettigede fremmødte brugere.
9.
Nærværende vedtægter må ikke være i strid med de
overordnede retningslinjer som Syddjurs Kommunes
politiske udvalg har vedtaget for Hotellet i Rønde. I
tvivlstilfælde går de overordnede retningslinjer forud
for nærværende vedtægter.
Vedtægterne er vedtaget på Hotellets ordinære
Årsmøde 15. juni 2011.

