
Referat fra Hotelrådsmødet på KulturHotellet den 26. okt. 2020 
 

A. Konstituering  
Formandsposten: Michael Torfing. 
Næstformand: Ingrid Rønne 

 
B. Sidste nyt fra Hotellet: 

• ny teleskoptribune, der skal justeres, således at man kan slå den ud til det antal sæder man skal 
bruge, i stedet for at den er enten inde eller ude. 

• der vil blive sat en låge i fra teleskoptribunen op til svalegangen og ind til Lillesal 

• tiltaget med at få lavet en lydsluse mellem teatersalen og lillesal har ikke virket helt efter 
hensigten lydmæssigt. Men til gengæld kan man nu undgå at forstyrre en forestilling, da man 
ikke træder direkte ind i salen fra lillesal. 

• Der er sat hylder op i lillesal, således at der kommer mere styr og orden i salen.  

• Også i cafeen er der sat hylder op. Dette er et led i forsøget på at få strømlinet huset bredt set 
med inventar og service.  

• alle depoter gennemgås i øjeblikket.  

• Der arbejdes i huset på at gøre de forskellige artefakter, der er i huset, tilgængelige for alle 
brugere af huset. 

• Der er ved at blive lavet en ny hjemmeside. Cf: ”Vi vil orientere jer i rådet løbende og bede om 
jeres input til udviklingen af siden”. 
 

C. Præsentationsrunde omkring bordet 
 

D. En snak om det kommende års opgaver og vision for Hotellet  
Der tages der udgangspunkt i punktet ’evt.’ fra referatet fra årsmødet, da ’evt.-punktet’ 
indeholder forslag til det kommende års arbejde.  
Endvidere ønsker rådet at få udarbejdet en vision for huset fremadrettet. Christen og Rebekka 
udarbejder et proces-forslag, som Hotelrådet kan tage stilling til.  
Pointer:  

• Det er vigtigt, at vi arbejder videre med de tanker, der blev udtrykt på årsmødet, samtidigt med 
at vi arbejder på en overordnet vision. ”dem der bliver betalt, skal gøre det kedelige. Dem der 
er frivillige skal gøre det sjove. Og det at arbejde med visioner er ikke sjovt, hvis ikke man skal 
gøre noget i praksis. Det er ikke således at visionsarbejdet skal gå i stedet for enkeltstående 
projekter. Det er et både og. 

• Det giver mening at lave arbejdsgrupper. Fx en filmgruppe, korgruppe.  

• Men det skal starte med et oplæg til en proces om visionerne for huset, som 
foreningsrepræsentanterne kan gå tilbage til deres bagland med og høre dem omkring hvilke 
visioner, behov og tanker de har, som Hotelrådet kan drage nytte af at tage med i 
overvejelserne. 

Et af punkterne fra referatet fra årsmødet, handlede om PR af huset. Christen undersøger om 
Egnsteaterets praktikant kan hjælpe med PR. 

Punktet D. afsluttes med en aftale om, at der skal arbejdes videre fremadrettet med disse foki på 
PR og film og kor og vision. 

 



E. Gennemgang af, hvad virus-restriktioner indebærer på Hotellet. 
Der er sat ekstra rengøringstimer af til rengøring af kontaktpunkter på daglig basis. 
Alle skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt i huset. 
Man må kun være max 10 personer samlet, medmindre man sidder ned og vender samme retning, 
med afstand. 
 
F. Evt.  
Egnsteateret har en forestilling der hedder Picnic på Djursland. Dem der skal skrive stykket er 
borgerne i kommunen. Der er et spørgeskema, som Rebekka sender rundt til hotelrådets 
medlemmer, så de kan svare og sende videre rundt i deres bagland.  
Hege vil gerne have rådets medlemmer med til at udvikle den kommende forestilling med 
Heksejagt”.  
 


