Referat fra Hotelrådsmøde den 26. maj 2021, kl. 16-18
Ordstyrer: Michael
Referent: Rebekka

Dagsorden:
a) Siden sidst på Hotellet
Hotellet er ved at få lavet et nyt keramikværksted i kælderen. Der er allerede to drejebænke og
ovnen er flyttet til et nyt lokale.
Der har været Outdoor. Og der er lavet og omdelt et halvvejsmagasin om projektet. Det er
Nationalparken, der har betalt udgifterne til magasinet. Som det står i magasinet er alle velkomne til
at byde ind med aktiviteter, som foreningerne har lyst til at afholde i forbindelse med de kommende
Outdoor-sessions.
Vi har foreslået Kulturudvalget at købe maleriet til besøgscenteret ved Kaløvig, når Outdoor er
overstået. Pengene skal bruges til at lave et magasin, der dokumenterer hele forløbet. Næste
Outdoorsession er nr. 6 og bliver afviklet 16., 17. og 18. juni.
I den forbindelse vil der være et fyraftensmøde for håndværkere i Syddjurs, der har lyst til at være
med til at bygge en portal omkring maleriet, som skal blive stående efter at maleriet er fjernet.
I Rønde Bypark sker der en masse kulturaktiviteter, som KulturHotellet administrerer. Man er
velkommen til at benytte faciliteten efter aftale. Der er plads til mange flere ting.
Vi er blevet gode til at afvikle arrangementer digitalt med streaming-udstyr. Sig til, hvis I har brug for
hjælp med denne slags i fremtiden.
b) Runde om bordet: hvordan går det i foreningerne?
MiR: Alle lørdage i juli afholder MiR koncert på markedspladsen ved Hotellet om formiddagen,
sammen med at cafeen er åben med kaffe. Medlemmer fra Kunst gruppen Djurs har også besluttet
at opstille stande på pladsen med keramik.
c) Budget 2021: 20.000,- kr. til projekter. Forslag: Outdoor-musikfestival d. 1. okt. til PR, Bands og
underskudsgaranti. Andre forslag?
Der bevilliges 15.000,- kr. til Outdoor-musikfestivalen.
Og de resterende 5000,- kr. gemmes til andre ansøgninger til resten af året.
d) Arbejdsgrupper ift. filmklub, kor og PR. Andet?
Der arbejdes på at lave en filmfestival for de unge på KulturHotellet (Hans Henrik og Liselotte).
KulturHotellet laver PR om stedet gennem følgende initiativer: Åbent Hus arrangementer og en
helsides annonce i en Rønde og Omegns Avis.
e) Se MiRs mail om filmlicens
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. Der er massere forslag til filmarrangementer, der kunne afvikles.
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.
f) Evt. Hjerte-starter – hvad er status? Den nærmeste er ved Meny. Hotellet søgte om at få en
hjertestarter og fik afslag.
Det undersøges hvad en hjertestarter koster og det undersøges om vi kan slå halv skade sammen
med Distriktsrådet, Handelstandsforeningen og Hotellet sammen med måske sundhedsteamet i
Kommunen.
g) Næste møde-dato: 17. aug. 2021, kl. 16-18.

