Formandens beretning – Kultur Hotellets Årsmøde d. 5.april - 2016
Ombygningen af Kulturhotellet har naturligvis sat dagsordenen for aktiviteterne
på Kulturhotellet og naturligvis også for Hotelrådet. Mange af aktørernes
aktiviteter har været neddroslet eller på standby, hvor vi efterhånden har ventet
længe på bedre rammer for kulturlivet. Men når man venter på noget godt, går
det nemmeere – og vi har ikke ventet forgæves.
Det har været interesssant at følge den nye bygning vokse op af jorden, og
meningerne om udseendet har været mangfoldige. Personligt synes jeg at
bygningen syner af funktionalitet og ’kant’ og dét har nu også vist sig i funktion.
Kombinationen med store og lille sal og cafe-området har vist sig rigtig.
Særligt har cafeen vist sig som samlingspunktet for aktiviteterne i ’huset’, og
fortræffeligt til mindre arrangementer og møder. Og dejligt at cafeen åbner sig
symbolsk til livet udenfor kulrhotellet, så man får lyst til at begive sig indenfor –
og det er jo det som det hele handler om – at kulturen rækker ud og byder ind!
I Hotelrådet har vi ikke afholdt så mange møder som vi plejer. 7 stk. er det
blevet til siden sidste årsmøde. Vi har naturligvis diskuteret byggeriet undervejs
og undertegnede, daglig leder Christen Frost og Frank Reeckmann fra afdelingen
PUK , var på den inspirationstur til Holmriis i Hedensted, som førte til det
inventar vi er omgivet af. Vi håber også at I synes det er gode valg og smag, som
er foretaget.
Vi havde også en fleksibel publikums-tribune på ønskelisten, men indil videre er
det et ønske, men modellen og en fuldgyldig erstatning har vist sig rigtig.
Vi håber det nye år vil rejse fundings til den fleksible tribune.
Kronologisk har der kort været disse milepæle i det forløbne år på Kulturhotellet.
18. juni Rejsegilde
13. nov. Visionsdag for Hotelråd, og medarbejdere på Kulturhotellet m.
process-styrer og inspirator v. Kim Bisgaard, InovationLab
(jeg kommer tilbage til udkommet af visionsdagen)
10. dec. Åbningshøjtidelighed m. indbudte gæster, politikere, embedsfolk og
samarbejdspartnere.
Uge 8-9 Åbningsarrangementer m. officiel åbning lørdag d. 5. Marts
I hotelrådet har vi i flere år brugt forholdsvis meget tid og snak på min agenda
med en fælles platform her på Kulturhotellet. Jeg vil ikke lægge skjul på at jeg
har haft større ambtioner for den fælles platform end vi har kunnet blive enige
om. Derfor er vi ikke kommet særlig langt, men jeg øjner muligheder nu efter vi

har haft vores visionsdag og der nu er interesse og reele muligheder for at
komme videre, nu da der et foretsående besøg for Hotelrådet i det politiske
PUK-udvalg. Mange af de selvsamme ting som vores processstyrer og
inspirator Kim Bisgaard bragte os på, er mange af de samme som jeg har
fremturet med i flere år. Utroligt at der skal ekspert-råd før ting kan blive til
noget. Men bedre sent end slet ikke.
Når jeg siger fælles kulturplatform her på Kulturhotellet kan det f.eks. være:
Booking

Foregår via Conventus - www.conventus.dk
Se vejledninger - www.syddjurs.dk/conventus
Kultur Hotellets hjemmeside Faste aktører på fælles hjemmeside – web-hotel
Kalenderfunktion
Årskalender – (kalenderhjul) hvor vi planlægger program som
der ex. kan støttes op så aktiviteterne bliver eventagtige.
Således også mulighed for at lave printed programs
1-2 større fællesarr. (events) pr. ½-år ex.
Publicering og annoncering
Aktørers annoncering på ’kommunesiderne’ i ugepressen
Printede omdelt 1/2årigt fælles
Facebook-annoncering
Frivillighed – hjælpere
Hotellets venner. Fælles hjælperkorps bedre involvering af
frivillighed og forankring omkring akt. på Hotellet.
Fælles indkøb
Fællesindkøb – øl, vand
Servicemedarbejder
Praktisk medarbejder til facilitering og sørge for at dyrke
’servicekataloget’, indre og ydre relationer
Sponsorkorps
Lokale sponsorer
Eventsponsoring
Samarbejdspartnere
Handelstandens arr.
Erhverv-involvering
Støtte op om større events
Nye aktører på Hotellet
Fødselshjælp til nye potentielle aktører.
Forsamligshus
Skal det være muligt at kunne leje ex. en sal?
Fælles spiritusbevilling
Kan vi have en samlet ex. årligbevilling så der ikke skal søges
individiduelt hver gang.
Program

Med den fælles platform vil det blive nemmere at være kulturaktør her – og vi vil
kunne præsentere og fremstå samlet, men med mange kulturtlbud til borgere og
det publikum vi henvender os til, hvor vi tidligere har optrådt selvstændigt og
fragmenteret med vores kulturaktiviteter og –tilbud. Det er dét som der
efterspørges, af borgere og de politikere, som har bevilget financieringen af de
nye rammer – et overblik så det er nemt at finde og tage del i de kulturaktiviter
som udbydes her.

Den nyeste ide er et kulturkontor, som kom på banen ifm. SF’s kulturpotiske
åbningsarrangement her på Kulturhotellet. Et kulturkontor kan være faciltator
og generator for nye ideer, events og uopdyrkede potentialer, sponsorering og
samarbejder for handel, erhverv, kultur- og idrætsliv.
Den fælles platform vil som et naturligt indgå sammen med den konkretisering
af visionsseminar af Kim Bisgaard, som er planlagt for det nye Hotelråd.
Der ligger faktisk en lille ’roadmap’ klar for arbejdet i Hotelrådet:
11. April Opsamling fra visionsseminar v. Kim Bisgaard mhp. konkretisering,
som skal forelægges PUK-udvalg
4. Maj
Fremlæg og dialog m. PUK-udvalg vedr. visioner for Kulturhotellet
Der er således i det nye år spændende opgaver og mulighed for at præge
fremtidens Kulturhotel.
Med denne invitation til nye Hotelrådsmedlemmer vil jeg afslutte min beretning.
Spørgsmål til beretningen ?

