KulturHotellet, Rønde august 2017

Beslutningsreferat fra Hotelrådsmødet den 24. aug. 2017
Referent: Rebekka
a) Orientering v. Christen om løst og fast (fx ny koordinator, nye vedtægter, m.m.)
b) Fra USA til Rønde: open mic - hvilket samarbejde kunne der være?
Skal det evt. ligge i MIRs regi?
Ad pkt. b)
 MIR har ikke penge til projektet, men tager spørgsmålet med på deres næste
bestyrelsesmøde.
 Der skal evt. søges nogle penge til det.
 For nu ligger projektet i skrivebordsskuffen for muligvis at blive taget frem igen
efter at Cafe Campus har afsluttet deres projekt: ’Åben Scene – blå tirsdag’.

c) Overvejelser omkring et evt. årshjul til foreningerne.
Herunder gennemgang af papirer fra Rønde Kunstforening vedr. kunstbookinger (pkt.
4 i referatet fra sidste møde) (se vedhæftede dokument fra Helle Hallberg).
Michael har et udkast til et svar med på mødet.
Ad pkt. c)
 Faste brugere skal booke 1 ½ år før (dvs. inden første oktober året før).
 Faste brugere meddeler ved booking, når både lokaler og tilhørende vægge skal
bruges.
 Christen og Rebekka følger op på punktet med et svar til Helle Hallberg med
udgangspunkt i Michaels udkast til et svar, samt input fra mødet.

d) Publikumstribune til salen: diskussion af forskellige løsninger (pkt. fra evt. i referatet
fra sidste møde).
Ad pkt. d)
 Lise-Lotte fremsender relevante dokumenter til Rebekka omkring tilbud på
publikumsopsætning, m.m.
 Rebekka udarbejder et udkast til en ansøgning om midler til en tribune-løsning,
der tager udgangspunkt i det tilbud som Lise-Lotte og Sigurd har fået udfærdiget.
 Rebekka deltager i kurset: ”Fundraising i praksis”? D. 27.8.17, hvor hun
medbringer udkastet og får feed-back på dette.
 Kurset betales af Hotelrådet (pris pr. kursist: 3295,- kr. eksl. moms).

KulturHotellet, Rønde august 2017

e) Hotelrådets økonomi – herunder inddragelse af det manglende bilag i det sidste referat
angående de eksakte priser for Mek Pek-arrangementet.
f) Opfølgning på udlånsbrochure/husregler
Ad pkt. f)
 Der er lavet et udkast til husregler. Dette udkast skal revideres så det bliver (mere)
informativt. Denne opgave varetager Rebekka, hvorefter det sendes rundt til næste
møde.

g) Hotelrådet skal have taget et nyt billede til hjemmesiden, som vil blive lavet ved mødet.
Ad pkt. g)
 Punktet udgår til næste gang, da flere medlemmer ikke var tilstede.

h) Eventuelt
Ad pkt. h)
 Hege foreslår informationstavle på kunstnere, der udstiller, frem for elefantsnot.
Evt. standere.
 Christen: Vi arbejder løbende med at få huset til at se pænt ud..
Bilag ved mødet:




Fra USA til Rønde: open mic
Mail fra Helle Hallberg fra Rønde Kunstforening
Bilag om økonomi på Mek Pek-arrangementet

Næste møde:
25. okt. 17
Helle Mikkelsen kan ikke komme.
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Ideer til tiltag som blev nævnt på mødet:




Huset skal bruges om sommeren. Fx sommerkurser.
Der skal ikke være ukrudt foran huset – det skal bruges.
Bagtæppe til Cafeen, og andre steder i huset.

