
 

 

Referat fra årsmøde i Hotelrådet tirsdag d. 5.4.16  
 
22 fremmødte.  
Repræsenterede foreninger: Åben Vand, BLIS, Rønde Kunstforening, Rønde Distriktsråd, 
Egnsnettet, FOF Djursland, MiR, SF Syddjurs, Syddjurs Teaterforening, Kunstnergruppen 2004, 
Socialdemokraterne Syddjurs, Rønde Amatørteater, Syddjurs Egnsteater, Kunstgruppen Djurs, 
Kulturskolen Syddjurs.  
 
 
Valg af dirigent og referent 
Dirigent: Eyðfinn Heinesen 
Referent: Lise Olsen 
 
 
Hotelrådets beretning 
Årsberetning ved formand Finn Olsen.  
Blev afsluttet med applaus fra de fremmødte.  
 
 
Indkomne forslag 
Ét forslag indkommet fra Syddjurs Teaterforening.  
Hotelrådet udvides med endnu to medlemmer - fra 7 til 9 inkl. de to faste medlemmer.  
Forslaget frafaldes.  
 
Valg af 2 medlemmer til Hotelrådet for 2 år 
 
Ekstraordinært i år skal der vælges 2 medlemmer for to år samt valg af 2 medlemmer for ét år: 
 
Helle Mikkelsen er ikke på valg. 
 
Flg. kandidater opstillet: 
Michael Torfing - MiR - 15 - valgt 
Liselotte Schlægelberger - Syddjurs Teaterforening - 9 
Inger Rasmussen - Rønde Kunstforening - 10 - valgt 
Anni Juel Schacht - Kunstgruppen Djurs - 3 
Sigurd Koldste - Rønde Amatørteater - 12 - valgt 
Eigil Holm Nielsen - SF Syddjurs - 10 valgt 
 
 
Valg af 2 suppleanter til Hotelrådet for 1 år 
Flg. kandidater opstillet: 
Karen Andreasen - Rønde Distriktsråd 
Liselotte Schlægelberger - Syddjurs Teaterforening  
Begge valgt. 
 
 
Eventuelt 
Forslag til det nye Hotelråd om oplistning af alle brugere/foréninger på en samlet mailliste. Ønske 
om at alle på listen modtager relevant information fra Hotelrådet.  
 
Ønske om information om hvornår man kan bestille lokaler til - hvor lang tid i forvejen. Pt. kan der 
kun reserveres for et halvt år ad gangen.  
 
Lotte Højfeldt er lønnet 10 timer om ugen til at arbejde på, med og for KulturHotellet.  
 
Pt. en løntilskudsansat til praktisk hjælp på KulturHotellet - foreløbig indtil sommerferien.  
 



 

 

Der er pt. udfordringer med lydgennemtrængning fra det ene rum til det andet. Derfor kan visse 
arrangementer kan pt. ikke foregå synkront. Der arbejdes på en løsning.  
 
Ønske om bedre belysning ved indgangen fra Markedspladsen.  
 
Afgående formand Finn Olsen takkede forsamlingen og Hotelrådet for godt samarbejde og gode 
diskussioner og ønskede det nyvalgte Hotelråd held og lykke.  
 
Referent / Lise Olsen  


