Referat fra Hotelrådsmødet den 14. dec. 2021
Tilstedeværende: Eigil, Inger, Elisabeth, Liselotte, Ingrid, Christen, Elisabeth, Hans-Henrik, Michael
og Rebekka
Referent: Rebekka
• Statusopdatering på Hotellet (Køkken flyttes, Rønde Bypark, Markedspladsen, opgravning af
Rønde Hovedgade)
• Runde om bordet med status for medlemmerne af Hotelrådet i relation til Hotellet:
➢ MiR har fået gang i hjulene og har haft fulde huse ved Eagles koncerten og Ken Lending.
Og der er nytårskoncert med Michala Petri og Hannibal, samt en præsentation af en
nyudgivelse fra en lokal kunstner. Næste år er også lagt i støbeskeen med spændende
musik.
➢ Hans-Henrik Og LiseLotte har inviteret Værelze313 med på at udvikle på Filmfestivalen.
VIA har en filmlinje, som også er blevet inviteret med, og der er kontakt til bestyrelsen af
Filmefterskolen, m.fl. Det tænkes at Handelsstandsforeningen skal anmodes om at
sponsorere.
➢ Egnsnettet: leder efter lokaler og tænker i PR/samarbejder til at skabe synlighed for sig
selv og andre.
➢ Distriktsrådet: har gang i mange ting, men ikke direkte relateret til KulturHotellet, men de
bakker op om Hotellets arbejde.
➢ LiseLotte: Syddjurs Teaterforening spiller ILT på Hotellet. Den er amerikansk, handler om
to unge, der overvejer at blive gift, men er usikre på om det er en god idé med den
verden vi har. Liselotte og 7 andre er begyndt at afholde Tænkepause-møder på
KulturHotellet.
➢ Egnsteateret: der er lav belægning på forestillingerne pga. corona. Der arbejdes fra januar
på at producere forestillingen ’2020’, der er baseret på unges input omkring nedlukningen
pga. corona. Der er samarbejde med Hornslet Distriktsråd omkring at sikre unges tarv
gennem forskellige initiativer. I juni er der Syddjurs Teaterfestival. 10 teatre i Syddjurs
spiller cirka 22 forestillinger rundt i Kommunen for folk i alle aldre.
➢ Inger/Rønde Kunstforening: der har været nogle gode ture ud ad huset og 8. juni med Ole
Grøn er i gang med at blive arrangeret. Der er workshop for børn , samt fernisering og arttalk. Der er udstilling i en måned med Hr. Grøns malerier på Hotellet.
➢ SF har haft glæde af Hotellets cafe til brunch, og der skal være læseklub i krostuen med
fokus på Pelle Dragsteds bog Nordisk Socialisme.
• Outdoor:
➢ Session 8 (27.-29. jan. 2022): Åbent Hus – Hotelrådet overvejer hvad de kan byde ind
med.
➢ Session 9 (10.-12. maj 2022): Filmfestival + Outdoor + Classic car race. Liselotte og HansHenrik melder tilbage, hvis de er uenige i overlappet mellem Outdoor og Filmfestivalen.
➢ Session 10 (evt. Aug.): Rønde Bypark + Outdoor-afslutning med nedtagning af maleriet,
m.m. Ingrid/Rønde Gym vil overveje om der er interesse for at købe maleriet.

• Input til ny hjemmeside? (Hotel-Vision + fortællinger om hvad Hotellet er for et sted): tages op
på næste møde.
• Årsmøde-planer? 10. marts 2022. Hvilke aktiviteter skal vi have? Fx Peitersen foredrag?
Der kan gøres reklame sidst i januar ved Outdoor. Forslag: Vinsmagning, tapas og koncert.
Man kan måske få mennesker i spil vha. en facilitator (fx Johanne Bugge), der kan få folk til at
byde ind til visionen.
• Næste dato? D. 20. januar kl. 16-18 på KulturHotellet.

