D. 3. juli 2020

Referat fra hotelrådsmødet d. 22. juni 2020
 Siden sidst: status på Hotellet (fx nye låse, tribunestatus, keramik, m.m.)
 Runde om bordet:
 Hege: De kommende heksejagt-forestillinger skal gerne bakkes op af Hotelrødder og deres
netværk.
De kommende forestillinger har stadig brug for at folk engagerer sig.
 Eigil: AV i salen skal fungere
 Forberedelse af årsmødet d. 17. sep. 2020:
Dag 1: Torsdag d. 17. september 2020
Tid
Aktiviteter
kl. 10-16
Erik Peitersen maler på Outdoor #8 på Markedspladsen foran
KulturHotellet
kl. 14.15-15.45
Skoleklasse fra Rønde Skole maler med Erik Peitersen
kl. 17-19
Årsmøde for Hotelrådet + sandwich
kl. 19.00
’Lev for det halve’: Et foredrag med forfatter Nanna Hyldgaard Hansen på
Kulturhotellet
 Der laves PR for årsmødet af Rebekka via go-syddjurs (tilmelding 0,- kr.), Outdoor plakaten,
facebook, hjemmesiden, nyhedsbrev og pressemeddelelse i lokalavisen (deadline d. 20. august
2020 - 4 uger før Årsmødet)
 Rebekka bestiller sandwich til tilmeldte. Der er bar pga. foredraget, der starter kl. 19.00
 Rebekka, Christen og Michael har ansvaret for at tjekke op på de sidste nye corona-regler ift. at
forsamles
 Alle i Hotelrådet prikker til nogen, de kender i deres netværk, der er relevant som medlem af
Hotelrådet og inviterer dem med
 Hvem er på valg som medlemmer? Eigil Holm og Michael Torfing (stiller op igen, hvis ikke der er
andre, der vil)
 Hvem er på valg som suppleanter? Hanne Løber, Handelsstandsforeningen + Elisabeth
Carstensen, Egnsnettets bestyrelse (Hanne stiller ikke op igen)
 Dirigent: Søren K. Lauritsen?
 Referent: Rebekka eller Katrine
 Udkast til aftenens program:
 Velkomst v. formanden over skype (Michael er i Italien)
 Årsmødets dagsorden:
a. Valg af dirigent og referent
b. Hotelrådets årsberetning
c. Indkomne forslag
d. Valg af medlemmer til Hotelrådet
e. Valg af to suppleanter til Hotelrådet
f. Eventuelt
 Fællesspisning (der bliver serveret sandwich)
 Eventuelt? Input:
 Handelsstandsforeningen bør have et medlem med i hotelrådet
 På næste Hotelrådsmøde efter årsmødet skal følgende på dagsordenen: fælles PR for
Hotellet (evt. i samarbejde med Syddjurs Bibliotek), en evt. vedtægtsændring omkring
afholdelsen af årsmødet i efteråret frem for foråret fremadrettet.

