
Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 på KulturHotellet Hovedgaden 10, Rønde  

 

 

Referat fra årsmødet for KulturHotellet 2018 

 
Dagsorden:  

1. Valg af dirigent og referent og godkendelse af indkaldelse ti l  generalforsamling 

Ad. pkt. 1) 

Dirigent: Anders Tange, Hjejlevej 4, Følle, Rønde 

Referent: Rebekka Vetter, Kulturhotels Koordinator 

Generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

 

2. Michael Torfing aflægger årsberetning. 

Ad. pkt. 2 

Kommentarer ti l  beretningen:  

 Der spørges om man skal være tidligt på færde for at booke lokaler, hvilket afvises, når ikke det drejer sig om 
væggene i cafe og foyeren 

 Der spørges ti l  teleskoptribunen 

 Skrivelse om nøgler: skal alle brugere have en nøgle. Hvis man vil  være sikker på at kunne komme ind, er 

svaret. Der gives eksempler på fordelene ved at have en nøgle ti l  huset. Nøgler er kodet, så man kan se, hvem 
der har fået adgang. 

 Beretningen godkendes. 

 

3. Indkomne forslag – skal modtages af bestyrelsen 8 dage før.  

Ad. pkt. 3) 

Der er ikke kommet indkomne forslag. 

 

4. Valg af 2 medlemmer til  Hotelrådet for 2 år (2 i  l ige år og 3 i  ulige år) 

Ad. pkt. 4) 

Sigurd har valgt at trække sig 1 år før tid. Således er der behov for nye kræfter i  hans sted frem mod valget næste år. 
Herudover er det Eigil  Holm og Michael Torfing der er på valg.  

De to herrer modtager genvalg. De to herre genvælges. 

Der skal findes et nyt heltidsmedlem i Sigurds sted. 

Der er ikke nogen der melder sig. Således vil  der blive trukket på suppleanterne. 

 

5. Valg af 2 suppleanter ti l  Hotelrådet for 1 år.  

Ad. pkt. 5) 

De to suppleanter genopstil ler. 

Det er Karen Andreasen og Helle Mikkelsen. 

 



Torsdag den 22. marts 2018 kl. 19.00 på KulturHotellet Hovedgaden 10, Rønde  

 

 

6. Eventuelt  

 
 
Info: www.kulturhotellet.dk 
 

 


