Beretning 2016, Musik i Rønde
Kære medlemmer
Da den ny bestyrelse trådte til først i 2016 begyndte vi nærmest på bar bund. Efter en kæmpe
indsats gennem mange år valgte Lise og Finn Olsen at takke af, og det var lidt af en udfordring
for os i den nye bestyrelse.
Erling, Pia og jeg havde ganske vist været med gennem et års tid, men det var jo en tid, hvor
foreningen lå stille på grund af ombygningen af KulturHotellet,
Heldigvis fortsatte Finn Østergård som suppleant og kunne hjælpe os med hjemmeside,
billetsystem og mange andre ting. Tak for det Finn.
Og der stod vi så med et ufærdigt kulturhus, en tom pengekasse og ikke ret mange
medlemmer. Men fælles for os i bestyrelsen var, at vi synes det ville være synd og skam ikke
at have en musikforening i Rønde, når vi nu havde fået en ny sal og en musikcafé.
For overhovedet at have lidt at gøre med søgte vi Syddjurs Kommunes kulturpulje om 30.000
kr. Dem fik vi, og det gjorde, at vi kunne begynde at lave arrangementer. Der var selvfølgelig
ikke råd til de store satsninger, og derfor har vi gennem året især haft fokus på at lave
månedlige musikcaféer med et bredt valg af kunstnere og genrer.
Vi har siden afholdt syv musikcafeer med indhold fra middelaldermusik til verdensmusik og
Leonard Cohen. Der har været arrangementer med fuldt hus, og der har været arrangementer
med ganske få publikummer. Og sådan er det, når man skal prøve sig frem.
Vi har desuden været med ved indvielsen af KulturHotellet, og i salen har vi lavet
arrangementer med Theesink og Møller, Aske Jakoby, Djursland Spillemænd og Tamra
Rosanes. Førstnævnte i samarbejde med den gamle bestyrelse og sidstnævnte i samarbejde
med Kulturskolen og Spil Dansk i Syddjurs Kommune.
Alle tidligere arrangementer kan man læse mere om på hjemmesiden.
Igennem året har vi øget medlemstallet fra ca. 50 til ca. 140, og det er vi selvfølgelig glade for,
især fordi det er svært at blive synlige igen efter lang tids dvale. Vi vil takke den lokale presse
for at hjælpe til, da de har været flinke til at omtale vores aktiviteter.
MiR er repræsenteret i Hotelrådet, og der har gennem året været et glimrende samarbejde
med de øvrige beboere på hotellet. Vi har fået hjælp fra alle sider, og vi ser frem til at udbygge
samarbejdet fremover.
KulturHotellet var og er stadig ufærdigt, men det hjælper lidt på det hen ad vejen. Nu er der
kommet opvaskemaskine og kaffemaskine i cafeen, fast lys og lyd i salen, men stadig mangler
en del såsom scene, bagtæppe, flytbar publikumsopstilling og meget andet. Men det arbejder
vi på i hotelrådet. Især den nuværende publikumsopstilling er meget tung og besværlig at
have med at gøre, men den er forhåbentlig også meget midlertidig.

Vi har igen i år søgt Syddjurs Kulturpulje, og får vi midler her fra er det blandt andet planen at
lave et arrangement i efteråret med Esben Just band med borde og stole i salen som i de gode
gamle dage i MiR.
Desuden vil vi fortsætte med både musikcafe og koncerter i salen og fortsat samarbejde med
egnsteater, kulturskole og andre aktører på hotellet om at lave musik og kultur i vores nye
kulturhus.
Jeg vil gerne takke alle bestyrelsesmedlemmer for et virkelig godt og konstruktivt samarbejde
– alle har ydet en stor indsats.
Og tak til alle fordi I kom i aften.

