Hotellet d. 23/5/19

Referat fra hotelrådsmødet tirsdag den 28. maj fra kl. 16-19 i cafeen på KulturHotellet
Tilstedeværende: Inger, Liselotte, Hege, Elisabeth, Ingrid, Michael, Eigil, Rebekka, Christen
Referent: Rebekka
Næste møde:
19. august 2019.
A. Proces omkring vision og handleplan opstartes (hvad vil vi gerne arbejde med og hvordan kommer vi i
mål?)
Brainstorm ift. punkter der kan sættes på som indsatsområder:
 Inventarliste (fx MiRs udstyr og Egnsteaterets kostumer, vinglas, caféborde, skillevægge,)
 Skillevæggene til udstillinger skal flyttes fra backstage
 Keramikrum i kælderen
 Branding, design, image, faciliteter
 Udnyttelse af huset i ferier
 Cafe/værested for unge + PR omkring mulighederne for brug af huset for unge – fx
sommeraktivitet + It-miljøer for unge (LAN-party) fx i samarbejde med ungdomsskolen,
Demorådet, Værelze313
 film i salen
 fælles annoncering udvikles
 Kaløkøkken kunne lave en bar til cafeen (sponsorat)
 MiRs ønskeliste skal i idekataloget
Hege spørger Kaløkøkken om de vil sponsorere en bar.
Rebekka laver ’idekatalog’/liste over indsatsområder, der sendes rundt og folk skriver ind til hende med nye
ideer løbende.
B. Debat om brugen af cafeen som udstillingsfacilitet, herunder:
 Orientering om KulturHotellets møde med Demorådet, Egnsteateret, Værelze313 og
Kulturskolen om brugen af cafeen
 Orientering om årshjulsmøderne med kunstforeningerne
Rebekka sender bilag ud om Hotellets planer for cafeen, samt argumenter for og imod nedlæggelsen af
cafeen som galleri.
C. Præsentation af OutdoorArt-projektet med Erik Peitersen:
 Planen for de første 3. malersessions
 Hege fortæller om Arenfeldt
 Gennemgang af Rønde Kunstforenings ansøgning om penge til et foredrag af Claus Jungersen
om Per Kierkeby.
Der bevilges 2000,- kr. til projektet. Rebekka orienterer Rønde Kunstforening.
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D. Ansøgning fra Kulturskolen/Hugo gennemgås: der bevilges til popcornsmaskinen.
Rebekka sender følgende til Kulturskolen: godkendelse af ansøgningen
Rebekka sender følgende til bestyrelsen: Hotellets fulde ansøgningsbudget, samt en opgørelse over
hvad pengene bruges til i løbet af året + retningslinjer for ansøgninger.
E. Vi skal på rundvisning i huset og se på de ’nye’ brochureholdere
F. Statusopdatering på spørgsmålet fra Eigil omkring regninger for brug af salen
Det er Rebekkas ansvar at sende regninger ud til brugere af Hotellets faciliteter fra og med den 1. juni
2019.
G. Bianca fra Demensteamet vil gerne på dagsordenen ved næste møde: Rebekka inviterer hende.
H. Statusopdatering på tribuneansøgningerne:
Vi forsøger at nedbringe udgifterne til tribunen ved at fjerne stoledelen, m.m., således at der kan
indkøbes en tribune for de midler, der allerede er bevilliget + lidt til. De hidtil udsendte ansøgninger har
ikke opnået støtte.
I. Fællesannonce: deadline for tilmelding er uge 31. Foreningerne skal sende billedmateriale + tekst til
Rebekka, hvis de vil med i annoncen.
J. Ideer til indhold i næste nyhedsbrev:
 Tribunen
 Fællesannonce
 Nyt fra bestyrelsen
 Lidt om Outdoor-projektet
 Ændring af gallerivægge i cafeen.

