MiR, Musik i Rønde – bestyrelsens beretning for 2015
onsdag d. 27. januar 2016
Lise Olsen
Dette er bestyrelsens ret korte beretning for MiRs ydmyge liv i 2015 – derfor velkommen til
ordinær generalforsamling i MiR for 12. gang.
MiR har i 2015 ikke afviklet arrangementer. Generalforsamlingen besluttede sidste år, at
MiR skulle afvente nye rammer på KulturHotellet.
Generalforsamlingen sidste år vedtog også, at kontingent for 2015 skulle være symbolske
20 kr. Der blev dog også åbnet mulighed for at indbetale lidt større støttebeløb - og det er
der enkelte der har gjort og tak for det.
Ca. 200 personer har betalt for medlemskab og det er en fin gestus. 200 mennesker
signalerede dermed, at de gerne ser en lokal musikforening i byen.
Der er kun udsendt to nyhedsmails qua der ikke har været nyheder at bringe. Den ene var
referatet fra generalforsamlingen, der samtidig informerede medlemmerne om et år uden
koncerter med en orientering om aktiviteterne omkring byggeriet og etablering af de nye
rammer på Hotellet. Den anden en nyhedsmail hvor vi opfordrede medlemmerne til at
komme med gode idéer til et supplement til den påtænkte nye MiR-profil. Det gav
desværre ingen respons.
Klubdelen blev forsøgsvis genoplivet i foråret af Ole Smedegaard. Det viste sig dog ret
hurtigt, at der ikke var tilstrækkelig efterspørgsel.
Bestyrelsen har, siden generalforsamlingen, mødtes fire gange, hvor vi bl.a. har diskuteret,
hvordan et nyt foreningskonceptet kunne tage sig ud. Vi er enige om at MiR kan gøre noget
mere ud af musikcaféerne. Vi har jo nu fået, en rigtig musikcafé, som egner sig fortrinligt til
mindre intime koncerter. Det kunne være et særkende ved MiR, som ingen af de andre
foreninger har. En scene for amatører og semiprofessionelle. MiR skal ikke konkurrere med
de kommercielle musikarrangører på Djursland. Hullet, som MiR efterlod, er fyldt ud.
Her på KulturHotellet deltager MiR også i Hotelrådet. Finn er formand og Lise er
rådsmedlem og referent. Hotelrådet er p.t. igang med at planlægge officielle åbningsdage,
der foregår i slutningen af februar og starten af marts. MiR arrangerer en koncert med Hans
Theessink og Knud Møller torsdag d. 4.3.16. To MiR-bands skal optræde efter en
teaterpremiere lørdag d. 6.3.16 sidst på eftermiddagen.
Vi vil opfordre jer til at bakke op om åbningsdagene, hvor der vil være kulturtilbud til alle
aldersgrupper - musik, teater, kunst og et politisk arrangement.
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Visioner for KulturHotellet
Hotelrådets medlemmer samt de ansatte i Kulturskolen og Syddjurs Egnsteater var indbudt
til et visionsseminar i december måned under ledelse af Kim Bisgaard, som er ansat i
Innovation Lab. Kim Bisgaard har personlige erfaringer med opstart og drift af kulturhuse
f.eks. Horsens ny Teater og Godsbanen. Han arbejder iøvrigt pt. også med at puste nyt liv i
Aarhus Airport.
Kim Bisgaard er en inspirerende og aldeles kompetent proceskonsulent. Han formåede at
styre os alle igennem en proces, som slutteligt mundede ud i mange gode idéer og
muligheder for at drive KulturHotellet. De fleste ting, er dog nogle som vi genkender og
som vi har forsøgt at vinde gehør for i Hotelrådet igennem mange år efterhånden. Vi har
desværre ikke kunnet få opbakning fra KulturHotellets faste aktører eller det kommunale
embedsværk. Det er ærgerligt. Udover at være et aktiv for KulturHotellet med en fælles
platform og en neutral Hotelkoordinator, kunne det måske have forhindret en tæring på de
tilbageværende foreningsfrivilliges ressourcer. Det er en følelse, som også drivkræfterne i
vores forening genkender.
Christen Frost, som er daglig leder af Kulturhotellet, søger pt. penge til, at Kim Bisgaard kan
medvirke til at fremlægge visionsseminarets udkomme for PUK-udvalget.
Kommunen har bevilget 270.000 kr. til møblering af de nye rammer. Møblerne vil komme
inden for de næste 4-5 uger – inden åbningsdagene.
På generalforsamlingen sidste år meldte der sig flere nye frivillige til at gå ind i bestyrelsen.
Det var dejligt. Vi håber naturligvis generalforsamlingen igen i år kan besætte de ledige
poster.
Finn og jeg besluttet, at han træder ud af bestyrelsen og jeg genopstiller ikke. Kort fortalt
har vi solgt vores hus og og min fremtidige jobsituation er uafklaret. Derfor er vores
fremtidige bolig og placering uvis og vi kan ikke commite os til et engagement i MiRs
bestyrelse for nuværende.
Vi har haft 12 fantastiske år og oplevelser og knyttet mange, især lokale bånd og venskaber.
Vi håber inderligt, at vores og mange gode kræfters værk, vil blive videreført af en ny
formand og bestyrelse. Vi kan naturligvis konsulteres for råd og vejledning.
Der er nu mulighed for en frisk start her i KulturHotellets nye rammer. Det ønsker vi den
kommende bestyrelse held og lykke med!
Med disse ord vil jeg afslutte bestyrelsens beretning for 2015.
Rønde d. 27.1.2016
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