
 

Beretning, Årsmøde på Kulturhotellet 2022 

 

Kulturhotellet er et hus fuldt af liv, dejlige mennesker og gode historier – sådan lød indledningen 

på invitationen til en Rethink udflugt på Hotellet 12. marts. 

Og kigger man på Hotellets kalender, kan man se, at der er belæg for denne påstand. 

Der er højt aktivitetsniveau, både blandt de fastboende og de mange foreninger, der bruger 

Kulturhotellet. 

Der er musikøvning fra Børnerytmik til Stoffers modne orkester, der er koncerter, foredrag, teater, 

møder, undervisning, Kultur på recept og der er nogle gange så meget i gang i den, at rammerne 

er ved at sprække. Dejligt at se, at der er fuldt tryk på igen efter corona-perioden. 

De sidste par år har været præget af, at nu lukker vi, nu åbner vi, nu lukker vi, nu åbner vi, og det 

har selvfølgelig også præget hotelrådets arbejde. 

På det seneste årsmøde i september 2020 kom der flere input til, hvad rådet skulle arbejde med. 

Siden er det lykkedes os at mødes fem gange, og det er også lykkedes at få sat nye initiativer i 

gang.  

Sideløbende ville vi i rådet også gerne i samarbejde med de faste brugere have arbejdet med en 

overordnet vision for Kulturhotellet, men det har været svært på grund af de lange pauser, der var 

i vores mødekalender 

Blandt de nye initiativer, der er taget initiativ til, er en filmfestival 10. maj, der afholdes lige før 

den niende outdoorevent med Erik Peitersen. Festivalen er kommet i stand takket være Hans 

Henrik og Liselotte fra rådet, og tak for det. 

Sommeren 2021 fik vi også sat aktiviteter i gang både på og omkring Hotellet med udstillinger 

indenfor og koncerter på pladsen udenfor hver lørdag i juli. Sidstnævnte stod Musik I Rønde for i 

samarbejde med Handelsstanden – og det bliver gentaget i år med endnu flere aktiviteter. 

MIR og Kulturhotellet har også samarbejde omkring en stor John Mogensen koncert i Rønde 

Bypark, og ikke mindst en meget succesfuld musikfestival i oktober sammen med også VærelZe 

313. Her kom ikke mindst mange lokale musikere i fokus, og Hotelrådet støttede projektet med en 

del af de midler, rådet har til rådighed. Og festivalen bliver heldigvis gentaget. 

Hotelrådet har også støttet et spændene kunstprojekt i juni denne sommer. Det er en udstilling 

med den naivistiske maler Ole Grøn og idéen er, at eleverne fra billedkunst på Kulturhotellet også 

skal medvirke ved kunstudstillingen med egne værker, der spiller op til Oles Grøns værker. 

Arrangør er Rønde Kunstforening. Og Kunstgruppen Djurs fik et tilskud til lokaleleje. 

 



En tilbagevendende begivenhed på Hotellet er Spil Dansk, og i år gav Kulturhotellet genlyd i hele 

landet gennem P4, der afholdt DR`s Spil Dansk koncert her på stedet i november. 

Også fysisk på Hotellet sker der noget. Køkkenet er ved at blive flyttet om på den anden side af 

væggen til den gamle spisestue for at få mere kontorplads, og der er planer om at gøre både cafe 

og markedspladsen udenfor mere indbydende. 

Eva Lynggaard er blevet ansat til at løfte opgaver i huset bl.a Åbent hus, PR, Køkken, ny 
hjemmeside og et nyt spændende initiativ, Sangkkraft i Syddjurs  
 
Jeg synes, der har været et rigtig godt og kreativt samarbejde i Hotelrådet, og der er jo nok at tage 
fat på det kommende år: Vision for Kulturhotellet, Hotelkor, venneforening og PR for Hotellet er 
nogle af de emner. fra sidste årsmøde, der venter. 
 
Tak for godt samarbejde med både de fastboende og de frivillige foreninger. 
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