
 
Referat fra foredrag med Kim Bisgaard og Hotelrådets årsmøde d. 4. april 2019 

 

Program for aftenen: 

 Velkomst og foredrag ved Kim Bisgaard 

 Årsmøde og dialog om mulighederne på Hotellet 

 Tapas og vinsmagning 

 

Noter fra Kim Bisgaards oplæg: 

Tilbageblik: 

Tagterrassen er ikke blevet realiseret! 

I 2016 talte vi om ’Røndes bankende hjerte’, vi talte om KulturHotellets forskellige brugere. 

En fødekæde. 

Vi talte om Hotelrådet, at vi skal være ambassadører. 

Kunne man udleje stedet, skabe en indtægt som kan komme husets brugere til gode? 

Vi talte om venneforening og erhvervsklub. 

Hvad kan vi gøre for borgerne? 

 

Fremadrettet: 

En mindre by kan sørge for at folk har mere med hinanden at gøre. 

Når folk flytter til et sted som Mols, er det blandt andet for at slippe for travlhed og stå af ræset. 

Anledning til at folk mødes på KH, på tværs af interesser og alder. 

Hvordan kan vi være generator for meningsfulde måder at være sammen på? 

At høre til – belonging. 

Blandt Generation Z (født efter 1995) er der mange, der vil være iværksættere og gøre-det-selv (DIY). De 

søger meningsfuldhed og tilhørsforhold=relationer. 

Hovedgaden minder om en omfartsvej! 

Det store opland – man kunne blive bedre forbundet med oplandet. 

De unge – gør det fedt for dem at være her og en dag vender de tilbage som voksne. 

Turisterne – fx summer school til børn i alle sommerhusene. 

Fællesskabsplatform. 

Markeder/salg – fx privat salg af brugt tøj. 

Dødens gab = glaspartiet i den nye del.  Indgangen er ikke særligt indbydende.   

På kommunens hj.side bliver der ikke talt meget om kultur. 

Rønde og opland – kunne vi? 

- Færrest unge med stress og depression 

- Bæredygtig livsstil 

Udvikling gennem crowdfunding 

- Borgerdrevne fællesskaber 

- Mest kontakt ml. børn, ældre og unge 

- Borgerinitiativer 

- Et godt sted at være freelancer/erhvervsdrivende 

- Deleplatforme og fysiske ”centraler” – fx ung møder gammel, lære de unge at organisere sig. I dag er det 

ikke relevant med foreninger til de unge. 



 
De-urbanisering: imod tendenserne flytter folk væk fra byerne – og ikke kun af økonomiske årsager 

 

Hotelrådets årsmøde 

Referat: 

a) Valg af dirigent og referent: Karen Just som dirigent Katrine referent 

b) Hotelrådets årsberetning ved formand Michael:  

Der er sket meget i løbet af året + kommet to annoncer i køleskabsformat 

- Der er brug for alle kvadratmeter 

Et kælderrum, som Egnsnettet og BØVL brugte, er nu blevet offentligt og kan bookes. 

Krostuen er blevet større 

Teknikken i Teatersalen er blevet bedre + kommet AV udstyr 

Vi fik midler i Hotelrådet, som bl.a. er blevet brugt til lounge med Værelze 313. 

Og holdt Black Friday, men det blev ikke den store succes. 

Nu har vi lagt midlerne ud, så alle brugere kan søge dem. Betingelserne ligger på hj. siden.  

Til teleskoptribunen har vi indtil videre fået 300.000 kr. 

Vi kunne godt tænke os at lave en inventarliste – det skal det nye hotelråd tage sig af. 

Vi har valgt at holde årsmødet på en anden måde, med tapas og foredrag -> flere deltagere. 

Det kommende år er der et stort outdoorprojekt med Erik Peitersen 

c) Indkomne forslag – ingen 

d) Valg af medlemmer 

Inger (Rønde Kunstforening) og Liselotte (Syddjurs teaterforening) stiller op til genvalg. Ingrid Rønne 

(Rønde Gymnasium) stiller op. 

e)Valg af suppleanter:  

Hanne Løber, Handelsstandsforeningen + Elisabeth Carstensen, Egnsnettets bestyrelse  

f) Evt.  

- kan Biografklub Danmark bruge salen? 

- Christen Forst: Vi stiller gerne faciliteter til rådighed 

- Man kunne bruge gården til events – der er en tribune/trappe 

- Aarhus Universitetet livestreamer foredrag i forsamlingshuse – og her i Rønde gør gymnasiet det. 

- Forslag: At kalde rådet KulturHotelråd – tages op på et kommende møde i det nye råd. 

 

 

  

 

 

 

 

 


