Referat fra Hotelrådsmøde den 17. aug. 2021, kl. 16-18
Ordstyrer: Michael
Referent: Rebekka
Tilstedeværende: Inger, Eigil, Hans Henrik, Michael, Liselotte, Elisabeth og Ingrid.
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Referat
Outdoor 6 er blevet afviklet.
Markedspladsen er under udvikling m. inddragelse af arkitektfirmaet Wad.
Hvordan går det i foreningerne?
MiR har haft åbent på markedspladsen med gratis musikarrangementer alle lørdage i sommerferien. Der har også været udstilling i
huset. Det har været en succes med besøgende og liv ved og i huset. Der er godt med gang i aktiviteterne i Mir med massere af
koncerter, bl.a. er der Outdoor musikfestival for lokale musikere den 1. okt.
Egnsnettet holder GF til september. Rekrutteringen og synligheden skal i fokus fremadrettet.
Syddjurs Teaterforening.
Rønde Kunstforening. Maj måned og i august har der været udstillinger. GF er blevet afholdt. Og der er godt med udflugter.
SF: TIP: der skal laves handicapplads i gården, hvor der ikke er andre der må holde. Der er booket til julebrunch om søndagen. Ellers
kan det være svært at få lokaler.
Distriktsrådet: der har været ferie, men ellers har der været gang i den med Byparken. Der har været møde omkring parken mellem de
unge, naboerne og kommunen. Problemet er bl.a. beboerne ikke ønsker de unges tilstedeværelse. Der arbejdes desuden på projektet
Porten til nationalparken sammen med Åbent Vand og Distriktsrådet, m.m.
Sidst blev følgende aftalt: Der arbejdes på at lave en filmfestival for de unge på KulturHotellet (Hans Henrik og Liselotte).
Lise Lotte og Hans Henrik tager et møde med gymnasiet og filmhøjskolen på mandag for at finde ud af hvilke veje og muligheder der er
for projektet. Der er potentiale og mulighed for at invitere EKKO (det store filmmagasin) og 16/9, så de kunne give noget professionelt
input. Også filmhøjskolen og filmbyen kunne involveres, så der tegnes en vej frem for de involverede unge. Filmfestivalen skal gerne
afholdes inden udgangen af medio juni 2022 og på KulturHotellet med forberedelse på fx gymnasiet.
KulturHotellet laver PR om stedet gennem følgende initiativer: Åbent Hus arrangementer og en helsides annonce i en Rønde og Omegns
Avis. Vigtigt at spørge Hotelrødderne om hvornår de kan være med til at afholde Åbent Hus.
MiR vil gerne vise nogle musikrelaterede film. Til det, er der behov for en licens, som MiR måske gerne vil ansøge Hotelrådet om midler
til at dække. Det er oplagt at gå sammen og få flere licenser ind i huset. Det foreslås, at det forankres i Hotelrådet og Hotellet finansierer
licenserne. Hans Henrik tjekker op på licenser og Michael går tilbage til MiR og hører nærmere input fra dem.
Dags dato er der stadig behov for at undersøge tingene nærmere, for det er lidt uigennemsigtigt, hvad en licens rent faktisk giver licens
til. Man skal vist tilkøbe adgang til filmen, på trods af licens. Den giver ikke alle de rettigheder, som man kunne ønske sig ift. PR og
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afvikling. Vi skal derfor have undersøgt fx: hvad koster det oveni. Michael går tilbage til MiR/Per, m.fl. for at finde ud af, hvor de er i
processen med at afdække mulighederne. Det er bl.a. noget omkring klubkontingent og antal man må vise til, m.m.
Det undersøges hvad en hjertestarter koster og det undersøges om vi kan slå halv skade sammen med Distriktsrådet,
Handelsstandsforeningen og Hotellet sammen med måske sundhedsteamet i Kommunen.
Prisen er 13.000 kr. + vedligehold.
Det ligger pt lige stille.

Til næste gang: PR søjle + hvad må hænges op i huset af PR for andre arr. end dem, der er i huset?
Hans Henrik foreslår at de streaminger af offentlige foredrag fra Århus Universitet om naturvidenskabelige emner, der kommer flere
gange om året, skulle gerne vises på Hotellet (ud over gymnasiet). Hans Henrik vender tilbage med en undersøgelse af om det kan lade
sig gøre og han ved at de gerne vil lade os streame herfra. Egnsnettet vil gerne hjælpe med at sikre afviklingen.

