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Udvalget for Plan, udvikling og kultur behandlede og godkendte på sit møde den 2. sep-

tember 2009 retningslinjer for brug at hotellet i Rønde. Disse retningslinjer fremstilles 

nedenfor i en justeret udgave, som er tilpasset de faktiske forhold dags dato.  

 

1. Borgerhusets navn er nu ”KulturHotellet” med adresse på Hovedgaden 10, 8410 

Rønde 

 

2. De overordnede mål og rammer for Hotellets virksomhed fastlægges af Syddjurs 

Kommune 

 

3. Hotellet er en kommunal institution, der skal danne ramme om folkelige og kultu-

relle aktiviteter og være samlingssted for alle borgere og foreninger i Syddjurs 

Kommune på tværs af alder og foreningsmæssig status. Hotellet rummer endvi-

dere institutionerne Syddjurs Kulturskole og Syddjurs Egnsteater 

 

4. Hotellet drives indenfor den givne budgetramme og øvrige konkrete beslutninger 

truffet af byråd og politiske udvalg med den dertil hørende administrative afdeling. 

Hotellet henhører under Kulturafdelingen 

 

5. Hotellet må ikke anvendes til aktiviteter, der har karakter af konkurrenceforvri-

dende virksomhed 

 

6. Syddjurs Kommune sikrer medhjælp til den daglige drift efter nærmere aftale med 

Syddjurs Musikskoles ledelse, som varetager tilsyn, booking med videre med re-

ference til Kulturafdelingen 

 

7. Syddjurs Kommune er myndighed på lokalefordelingen, som udmøntes af 

Syddjurs Musikskole jævnfør retningslinjer angivet i Folkeoplysningsloven samt 

andre godkendte forhold 

 

8. Syddjurs Kommune opfordrer til, at der etableres et Brugerråd/Hotelråd omkring 

Hotellet, hvis opgave er at udvikle på indhold og aktiviteter på Hotellet 

 

9. Kulturafdelingen er dialog kontakt til Brugerrådet/Hotelrådet. 
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Booking af KulturHotellet, Rønde 
 
”KulturHotellet” benyttes dagligt af mange forskellige brugere med forskellige behov og 
ønsker. For at undgå kedelige misforståelser og sikre en optimal udnyttelse af faciliteterne 
præciseres bookingreglerne her – med forventning af, at alle overholder disse! 
 

 Tildeling af lokaler vil overordnet ske efter gældende principper i Lov om Folkeoplys-
ning 

 Booking kan ske 2 gange årligt, den 15. maj (med virkning fra 1. august) og den 15. 
november (med virkning fra 1. januar). Der kan bookes for 1 år af gangen, det er dog 
muligt for arrangører af større tværkulturelle arrangementer at reservere salen i week-
ends (fredag fra kl. 16.00 – mandag kl. 08.00) ud over et år, når arrangementets ka-
rakter medfører øget planlægning 

 Booking sker via Fritidsportalen – Conventus til Syddjurs Musikskole, som vil foretage 
reservationer og udmelde eventuelle sammenfaldende bookinger samt endelig 
bookinggodkendelse. Syddjurs Musikskole vil efterfølgende sikre oplåsning/udlevering 
af nøglebrik etc. til faste brugere mv. 

 Såfremt der ikke umiddelbart kan anvises et alternativt tidspunkt/lokale, er det forenin-
gens eget ansvar at finde et erstatningslokale 

 Der kan ud over de faste sæsonbookinger løbende bookes ledige lokaler via Fritids-
portalen – Conventus 

 Ønsker man ikke at benytte reserverede lokaler, skal dette meddeles Syddjurs Musik-
skole senest fire uger før aflysning. Brugeren vil få en svarmail fra Musikskolen 

 Hvis afbestillinger ikke er rettidig indkommet til Musikskolen, vil der blive opkrævet et 
gebyr for den tid lokalet er booket. Gebyret for salen udgør i 2014 kr. 50,00 pr. time 

 Eventuelle lokaleflytninger/bytninger kan kun ske efter indbyrdes aftale og i overens-
stemmelse med parternes forståelse herfor  

 Musikskolen og Kulturafdelingen kan i meget særlige tilfælde ændre i lokaleplanen og 
eventuelt reservere lokaler til ganske særlige formål – i disse tilfælde skal Musikskolen 
senest tre uger før lokalets brug meddele aflysning til eventuelt anden bruger.  

Såfremt der ikke kan anvises alternativt lokale vil det i denne situation være op til bru-
geren selv at finde et alternativt sted til aktiviteten, hvis den ønskes gennemført som 
planlagt – her henvises til øvrige kommunale lokaler omfattet af Folkeoplysningsloven. 

Det er ikke tilladt at benytte lokaler uden forudgående aftale med Syddjurs Musikskole. 
 
Bookingkalenderen kan ses på www.conventus.dk og kultur/Hotellets infoskærm. 
 
 
 

Bookingprincipper: 

Egnsteatret har fortrinsret, hvilket betyder, at teatrets bookinger lægges ind før øvrige 

brugere kan booke lokaler. Fortrinsret gælder ”Salen” samt eventuelle lokaler, som skal 

anvendes til aktiviteter i forbindelse med teatrets opsætning af forestillinger etc. 

I øvrigt gælder følgende prioritering: 
1) Kommunale institutioner (børn og unge) 

 

http://www.conventus.dk/
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2) Foreningsaktiviteter for børn og unge 
3) Foreningsaktiviteter for voksne 
4) Øvrige 
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