Beretning fra Hotelrådet, årsmøde, 2019

Hotelrådet holdt sit første møde i august, og her konstituerede rådet sig med Michael
Torfing fra MiR som formand og Inger Rasmussen fra Rønde Kunstforening som
næstformand.
Det har været et år med rigtig mange aktiviteter på Hotellet, hvilket man kan konstatere på
de fælles annoncer, som også Hotelrådet har været ind over.
Der har været et rigt udbud af kunst, musik, teater, møder og foredrag og ikke mindst en
Aprilfestival, hvor det hele sydede af liv.
Der er god brug for hver eneste kvadratmeter på Hotellet, og i den forbindelse har
Michael sammen med Christen og Rebekka forhandlet med Egnsnettet/BØVL om brugen
af kælderlokalet ved siden af kopirummet.
Det har gennem årene været det eneste lokale, der ikke kunne bookes af alle brugere, og
det synes vi, var en uholdbar situation -, set i forhold til den mange aktiviteter, der er i de
øvrige lokaler.
Det var et fint møde, og kælderrummet er nu blevet ”offentligt” lokale, der kan bruges til for
eksempel værksted eller øvelokale.
Og takket være en pedelindsats fra Byron er der ved at komme hylder og meget bedre styr
på de øvrige rum i kælderen.
Desuden er Krostuen blevet udvidet, så det kan rumme større møder end før.
Efter den store ombygning af Hotellet havde Hotelrådet en ønskeseddel til PUK udvalget i
Syddjurs Kommune. Ud over flere kræfter til koordination og pedelvirksomhed ønskede vi
også midler, Hotelrådet kunne disponere over. Og vi fik årligt 25.000 kr.
Det forløbne år har vi blandt andet brugt penge på et lounge arrangement, som MiR og
Værelze 313 stod for og et arrangement i forbindelse med Black Friday i Rønde.
Her havde vi cirkusworkshop for børn og forestilling med Cirkus Aroma og koncert med
gruppen Himmerland.
Black Friday var ikke det store tilløbsstykke i Rønde, og i Hotelrådet har vi diskuteret en
bedre måde at bruge pengene på.
Det er nu blevet sådan, at alle brugere af Hotellet kan søge midler til aktiviteter, der skaber
liv og udvikling på Hotellet. De nærmere retningslinjer ligger på hjemmesiden.
Gennem året er der sket en lang række forbedringer på Hotellet, blandt andet er der ved at
komme rigtig godt styr på lys og lyd i salen. Der arbejdes nu på at få lavet en liste med de
ting, der er i huset, som f. eks. kostumer, teknisk udstyr, MiRs udstyr, skillevægge, borde,
vaser osv. Punktet tages op igen i det nye Hotelråd, og Rebekka sørger for, at det kommer
på dagsordenen.
Der er også AV udstyr på vej til salen, så der kan vises film og andet på stort lærred.
En anden ting, vi har arbejdet med i rådet, er måden årsmødet afholdes på. Der har hidtil
ikke været mange deltagere i møderne, og derfor har vi forsøgt at gøre mødet mere
indholdsrigt - i år for eksempel med inspirerende oplæg og vinsmagning. Og vi har prøvet
at lave mere pr for mødet, blandt andet gennem lokalpressen.

Vi håber, at årsmødet i fremtiden kan blive et sted, hvor alle brugere dukker op og kommer
med ideer til, hvordan Hotellet kan udvikle sig.
Det kommende år tegner spændende. Blandt andet begynder et stort kunstprojekt med
Erik Peitersen, og alle brugere opfordres til at tænke egne projekter ind i dette projekt, der
kommer til at løbe over de næste 3 år.
Nærmere om projekt følger, så hold øje med hjemmesiden.
Ellers vil jeg på Hotelrådets vegne sige tak for godt samarbejde med koordinator Rebbeka
og med den nye pedel Byron. Det er virkelig en gevinst for Hotellet, at I er her.

