Hotelrådsmøde den 6. april 2022
Tilstedeværende: Christen, Liselotte, Hans Christian, Michael, Ingrid, Inger, Elisabeth
Referent: Rebekka
A. Konstituering:
➢ Formand: Michael Torfing fortsætter
➢ Næstformand: Ingrid Rønne
B. Bordet rundt:
➢ Det går godt i MiR – deres koncerter er godt besøgt!
➢ Hans-Henrik og Liselotte: Filmfestivalen er godt i gang med at blive planlagt. Der er et ønske
om at Hotelrådet bevilliger midler – dette gøres over mailen inden maj.
➢ KulturHotellet: der er kommet nyt køkken, samt kontor. Huset er mere og mere aktivt, så vi
er i gang med at se på muligheden for at få ekstra ressourcer til at aflaste. Endvidere har vi
fået ansvaret for Det gamle Posthus i Ebeltoft, som også kan bookes af foreninger og
aftenskoler. Der er Outdoor for 9. gang fra den 10.-12. maj.
➢ Egnsnettet: Deres post har desværre været gemt af vejen på Hotellet, hvilket har resulteret i
et stort rykkergebyr. Posten bliver fremadrettet løbende afhentet af Egnsnettet fra Hotellet
uden at der orienteres fra Hotellets side, om at der er post, da der ikke er ressourcer til
dette.
➢ Rønde Kunstforening: udstilling på Egegaard og i gang med planlægningen af Naivistisk
projekt. Tur til Randers Gjersing udstilling.
➢ Syddjurs Egnsteater: har været på Aprilfestival i Esbjerg. Der er både Karen Blixenforestilling i efteråret, samt afgangsforestilling og produktion og forestilling med
’Sommerhuset på Mols’.
Der er to langtidssygemeldinger, så der er lidt underbemandet. Maj har Værelze313 besøg
af 3 stand-up-komikere d. 25. maj 2022. I efteråret er der også comedy for børn.
➢ Distriktsrådet har haft generalforsamling og René Povlsen er indtrådt. Meget er lykkedes
som fx at der ikke er køer i Kaløskovene. Gymnasiet vil gerne købe Einstein-maleriet
(25.000) og vil gerne have et nyt projekt, lignende Einstein af samme slags. Gymnasiet
kontakter Kulturskolen/Hotellet.
C. Ansøgning fra MiR om midler til caféborde:
➢ Pengene bevilges til MiR.
D. Eventuelt? Hans Henrik kommer og fortæller om Filmfestivalen ved Outdoor-styregruppens møde
den 7. april kl. 10.

