
Hotellet den 29/8/18 

 

Referat fra Hotelrådsmødet på Hotellet den 29. august 2018 fra 16.00-18.00 

Tilstede: Liselotte, Inger, Michael, Eigil, Christen, Rebekka 

Referent: Rebekka 

a. Konstituering af Hotelrådets medlemmer: 

 Michael fortsætter som formand 

 Inger tager næstformandsposten 

 

b. Nyt fra Hotellet og foreningerne: 

 Der er lavet en professionalisering af ledningsopsætningen i teatersalen 

 MiR har fået 25.000 til et mobilt lydanlæg fra Sparekassen Rønde 

 

c. Gennemgang af Hotellets arrangementer i efteråret, samt en fælles kalenderannonce 

 Fællesannonce laves i uge 37 

 

d. Planer for brugen af Hotelrådets midler 

 Brochureholdere 

 Underskudsgaranti for 2 Loungearrangementer (MiR + Værelze313 + Hotellet) 

 Black Friday 23. nov.: Hotelrådet vil arbejde på at lave et arrangement, der kan trække folk 

til Hotellet. Vi overvejer forskellige ideer, som vi snakker sammen om den 3. okt. 2018, kl. 

16-18 på Hotellet.  

Foreløbige ideer: cirkus aroma,  

 et arrangement i forbindelse med generalforsamlingen (fx vinsmagning, fællesspisning, 

rundvisning på Hotellet, kulturpolitisk debat, koncert (fx Birthe Kjær) 

 

e. Nyhedsbrev 

 Der laves et nyhedsbrev i forbindelse med kalenderreklamen (Rebekka mailer reklamen til 

Michael, når det er færdigt). 

Det er Michael, der laver et udkast til nyhedsbrevet og sender til Rebekka, der får det sendt 

ud. 

 

f. Drøftelse om lokalet i kælderen, som Egnsnettet/BØVL i øjeblikket disponerer over 

 Det vedtages at arrangere et møde med BØVL, politikerne (fx Riber), Ole Wolf og 

formanden for Hotelrådet 

 Rebekka indkalder til mødet – der skal ligge efter 28. okt. - og fremsender en dagsorden 

inden mødet 

 

g. Gennemgang af Hotelrådets generalforsamling 

 Der skal arbejdes med udvikling af brugergruppen i Hotelrådet 

 Der skal arbejdes med et mere professionelt udtryk i forbindelse med Hotelrådets ansigt 

udadtil 

 På næste generalforsamling skal der være repræsentanter med fra mange flere foreninger 

 Forslag til forbedringer er at lave vinsmagning ellers fællesspisning inden 

generalforsamlingen 

 Evt. også få lavet en artikel i lokalavisen inden generalforsamlingen, der fortæller om 

formålet med rådet og hvad man kan opnå ved at indgå i rådet.  


