Hotelrådets beretning for 2017/18
Et af de store ønsker fra Hotelrådet i sidste periode var flere kræfter til driften på KulturHotellet.
Og det er lykkedes, da der blev bevilliget 30 timer til administration fra 1. august til 1. januar 2018,
og der blev fundet penge til at øge hotelbudgettet med 115.000 kr, så der fra 1. januar 2018 fast
bliver 30 timer til en koordinator for hotellet til diverse opgaver.
Og efter at have sagt farvel til Lotte, kunne vi sige velkommen til Rebekka, som nu er den faste
dynamo på hotellet. Og det er vi rigtig glade for.
Ydermere er der givet 15 timer om ugen til servicemedarbejder. Det blev også fast fra 1. januar
2018. En funktion der nu ligger hos Robin.
Det skal også nævnes, at budgettet for hotellet nu hører under Christen og ikke forvaltningen.

På sidste årsmøde fremlagde rådet et udkast til vedtægter, som vi havde forsøgt at tilrette og gøre
mere overskuelige. Med de forslag på rettelser, der fremkom på mødet, er vedtægterne nu
godkendt af PUK udvalget og lagt på hjemmesiden.
En af de opgaver, som vores koordinator gik i gang med, var udformningen af et ”årshjul” over
aktiviteter i sal og café, der forhåbentlig vil medvirke til, at det bliver mere overskueligt at
koordinere aktiviteterne mellem de faste brugere og de mange foreninger især udstillerne.
Faste brugere skal booke 1 ½ år før (dvs. inden første oktober året før) og de meddeler ved
booking, når både lokaler og tilhørende vægge skal bruges.
Vi håber dette løser de problemer, som for eksempel Rønde Kunstforening har haft

En anden opgave var at lave en oversigt over teknikken på hotellet, og nu kan man på
hjemmesiden få en visuel rundtur i teatersalen og en oversigt over det udstyr, der er til rådighed.

Rom blev ikke bygget på en dag, og det gør et kulturhus heller ikke. Men i løbet af året er der taget
initiativer til en række forbedringer. Her skal nævnes nogle af dem:
Der er kommet bagtæppe i teatersalen. Riggen i loftet med lys og lyd i salen bliver lavet ordentligt
og permanent inden aprilfestival. Højtalerne er ved at blive repareret. Der bliver også bedre styr på
kablerne og pultene.
Desuden skal der investeres i flere borde, så man ikke skal hente borde i resten af huset, når man
har et større arrangement i teatersalen.

En af de største udfordringer i salen er publikumsopbygningen. For nogen brugere er den helt
nødvendig, for andre en pestilens.
Hotelrådet har prioriteret en løsning højt, og derfor bevilgede rådet, at Rebekka deltog i kurset:
”Fundraising i praksis”.
En ansøgning er sendt afsted til blandt andet LAG, EU støtte Lokal Aktions Gruppe, om støtte til en
teleskoptribune, der er let at sætte op og pille ned. Ansøgningen løs på 400.000 og 200.000 endte
med at blive bevilliget. Vi venter i disse dage også svar fra Syddjurs Kommunes udviklingspulje,
hvor der er søgt om 100.000.
Indtil en teleskoptribune er indkøbt og etableret, er der lavet retningslinjer for brug af tribunen. Hvis
man skal bruge tribunen, stiller man den selv op, og hvis man ikke skal bruge den, piller man den
selv ned - eller man hyrer hotellet på timebasis til dette. To mand er minimum i 2-3 timer om
opgaven.

Der er stadig forbedringer på ønskesedlen hos hotelrådet. Kan vi gøre noget ved akustikken
mellem lille sal, salen og cafeen. Og kan vi få en dør mellem sal og trappeafsats og elevator, så
man ikke skal gennem cafeen.

Af aktiviteter har hotelrådet blandt andet deltaget i Handelsstandsforeningens familieaften 11. maj,
hvor vi havde hyret Mek Pek. Men grundet koordinatorskifte i Handelsstandsforeningen kunne
koordineringen have været meget bedre. Det skal vi huske til næste år. Der kunne have været
bedre PR på selve hotellet både under eventen og inden. Og ærgerligt at eventen ikke blev
annonceret ordentligt i avisen inden. Næste gang skal PR-indsatsen være endnu stærkere.
Vi fik også henvendelse fra en lokal musiker, der ville arrangere åben mikrofon på hotellet, men
hverken hotelrådet eller Musik i Rønde kunne finde økonomi til dette. Til gengæld har Hotelrådet,
MiR og Værelze 313 i fællesskab arrangeret foreløbig tre lounge-aftener med blandet musik og
underholdning. Dette for at skabe liv i cafeen og fællesskab omkring aktiviteter. Første Lounge
aften løb af stablen i går den 21. marts og var utrolig velbesøgt og vellykket.
Der er også taget initiativ til for fremtiden at lave fælles annoncering for aktiviteter på hotellet, og
det har man foreløbig kunnet se i helsiders annoncer i Adresseavisen.

Jeg vil hermed afslutte beretning med tak for et godt samarbejde i rådet og et ønske om, at alle
også fremover vil deltage i arbejdet med at gøre KulturHotellet til et levende kulturhus.

