
Referat årsmøde for KulturHotellet, onsdag den 29.03.17 

Dagsorden: 

 

1. Valg af dirigent og referent 

2. Hotelrådets beretning 

3. Indkomne forslag  

4. Valg af 3 medlemmer til Hotelrådet for 2 år (2 i lige år og 3 i ulige år) 

5. Valg af 2 suppleanter til Hotelrådet for 1 år 

6. Eventuelt 

_______________________________________________________________________________________ 

Ad 1) 

Valg af dirigent og referent: 

Sigurd Koldste blev valgt til dirigent og Marianne Vester til referent 

 

Ad 2) 

Hotelrådets beretning – se vedhæftede. 

Kommentarer:  

Hege: Egnsteatret er lejer i huset, og som sådan kan teatret være med til at presse lidt på ifht.  at gøre 

kommunen opmærksom på, at der skal flere kræfter til Kulturhotellet. Dvs. de ønskede timer til pedel, 

administration og ledelse. Derudover vil teatret nævne mangellisten.  

Karen: Supergodt initiativ med nyhedsbrev. Distriktsrådet har sendt mail ud til alle deres medlemmer, at de 

skal tilmelde sig Kulturhotellets nyhedsbrev. 

Michael: Man tilmelder sig på Kulturhotellets hjemmeside; øverst på siden 

Ole: Hvordan går det med lydproblemet mellem teatersalen og lillesal.  

Christen: Problemet er der stadigt. Det betyder, at der ikke kan være et stille hold, som f.eks. yoga i det ene 

rum, mens der er koncert i det andet, uden at undervisningen i det stille rum bliver forstyrret. Dvs. der er 

begrænsninger for, hvad der kan være her på samme tid. 

Lyd problemet er udbedret imellem isolationsrørene, som har afhjulpet det meget. Men pga. dørene og 

betonmellemvæggene, kan der ikke lydisoleres fuldstændigt. 

Ansvaret herfor ligger ved bygherre. Det handler også om, at der var begrænsede midler. Kommunen har 

derudover set bort fra/overset detaljer som; farvede døre, lamper i loftet, forkert placerede flyvepunkter i 

loftet i salen osv. Disse ting arbejdes der på og skal nok blive udbedret i løbet af tiden. 

 

 



Ad 3) 

Indkomne forslag 

Hotelrådet har forslag til ændringer til vedtægterne. Se vedhæftede. 

Herunder: 

Michael: Vi har kigget på dem, og de er ikke fuldstændige endnu. 

Kommentarer til forslag til ændringer: 

1 

Karen: Skal der stå, at det er kulturskolelederen, der er leder af Kulturhotellet? 

Michael: Lad os arbejde videre med det.  

Christen: Der burde stå, at det er kommunen, der udpejer en daglig leder af Kulturhotellet.  

2 

Karen: Pkt. 5: Hotelrådet har ansvaret for…., hvad er det? 

Punktet bliver nærmere beskrevet i Hotelrådet. 

3 

Inger: Skal det hedde Hotelrådet? 

Forslag til ændring:” Kulturhotelrådet” 

Rådet tager punktet med til yderligere drøftelse i Hotelrådet. 

Vedr. forslag til ændringer: 

Eigil: Ændringerne skal godkendes af Syddjurs kommune. Da kommentar 1 er den eneste, som er vedtaget 

her på årsmødet, vil den i første omgang være den eneste ændring, som skal godkendes af Syddjurs 

kommune. Kommentar 2 og 3 skal først med på næste årsmøde, og kan derefter sendes til godkendelse.  

Ad 4) 

Valg af 3 medlemmer til Hotelrådet for 2 år 

Følgende er på valg: Sigurd, Inger og Helle er på valg.  

Sigurd og Inger genopstiller.  

Helle gør ikke, men vil gerne være suppleant. 

Liselotte bliver opstillet, og vil gerne. Liselotte bliver valgt, som fuldgyldigt medlem. 

De som fortsætter: Eigil og Michael 

Hege og Christen er ikke på valg, da de sidder som repræsentanter for husets beboere i form af Egnsteatret 

og Kulturskole. 

Ad 5) 

Valg af 2 suppleanter til Hotelrådet for 1 år 

Karen modtager genvalg og Helle vælges hermed som ny suppleant. 



 

Ad 6)  

Eventuelt 

1 

Inger: Hvem skal man henvende sig til, når man gerne vil lave om på reglerne for booking på Kulturhotellet? 

Har for 2. år i træk fået godkendt tidsperiode for udstilling, som efterfølgende bliver annulleret. Det giver 

store problemer, da professionelle kunstnere skal bookes i god tid. 

Derudover kan man kun booke hvert halve år. Dette gør det også vanskeligt at booke en kunstner. Hvornår 

kan vi vide, at vi kan være sikre på, at vi kan udstille? 

Kunstnergruppen: I skal komme til os, vi vil gerne bytte tid imellem os. 

Michael: Det nye Hotelråd tager sagen op, som kommer med som pkt. på næste møde.  

Får defineret deadlines tydeligt. 

Dette bliver opsummeret i et af de kommende nyhedsbreve. 

Hege: Det var et enkeltstående tilfælde, som alle beklager meget.  

Michael: Ville ønske, at kunstforeningen var kommet til Hotelrådet med problemet. Så kunne man forsøge 

at løse problemet her. Derudover kan Hotelrådet så gå videre med det højere op i systemet.  

Christen: Det handler meget om, hvordan praksis er i huset. Der er forskellige regler og privilegier. Det er 

hvordan disse ting kører i forhold til hinanden. 

Marianne: Er der samarbejde med Kulturministeriet i Ebeltoft. Hvilke erfaringer har de med Conventus. 

Michael: Der mangler et overodnet og omfattende årshjul, men der mangler kræfter til at lave det.  

Christen: Kulturministeriet er ét rum, det er noget helt andet bookingmæssigt + der er fastboende  

institutioner på Kulturhotellet. En kombination af frivillige foreninger med faste institutioner. 

Hege: Kan vi sende alle vores aktiviteter ud, helt frem til aug. 2018, hvis det kan hjælpe. 

2 

Der bliver ikke ryddet op i køkkenerne.  

Christen: Alle skal rydde op efter sig selv. Dvs. hvis opvaskerne er i gang, skal man vaske op i hånden. Det er 

ofte medarbejderne på Kulturhotellet, som rydder op om morgenen. Det er faktisk ikke 

administrationspersonalets  job.  

Michael: Hænger jo bl.a. sammen med de i årsberetningen ønskede mandetimer i form af fast 

servicemedarbejder osv.  

 

Hege: Der skal laves en brochure om hvad der kræves, når man låner et lokale. Brochuren skal gives til alle 

som låner lokalerne. 

 

Tak for et godt møde – for god ro og orden  



 

 

 

 


