BESTYRELSENS BERETNING for 2018.
Hvis man af og til vil orientere sig om hvilke kulturaktiviteter der tilbydes i vores område og
f.eks. kigger i den lokale avis eller klikker ind på internetportalen ”Kultunaut” – opdager
man hurtigt, at der foregår rigtig meget med et kulturelt indhold hver dag og hver uge. Selv
hvis man indsnævrer sin søgen til kun at fremhæve musikarrangementer, er der et utal af
muligheder. Inden for de sidste 4-5 år er der også kommet mange flere aktører på banen –
f.eks. har både kirker og biblioteker musikarrangementer med i deres aktivitetsprogram.
Man kan spørge sig, selv om det så er nødvendigt at opretholde en musikforening som MiR,
når der nu er så mange musik-tilbud lige rundt om hjørnet. Vores nuværende medlemstal
ligger på lige knap 100, som det har gjort ved denne tid de sidste 2 år, så der er trods alt et
antal musikglade mennesker, som gerne vil støtte op om MiR, som den lokale
musikforening. Geografisk set er der jo også langt til den nærmeste lignende forening, og
det er vel også rimeligt, at et så stort befolkningsgrundlag - som Rønde by og nærmeste
omegn udgør - har et musikalsk mødested, som vi så har valgt, skal være Kulturhotellet her.
Hvad det så er, vi vil skal tilbyde vores medlemmer, som de ikke bare lige kan finde på ét af
de mange andre musikspots i nærheden, er jo dét, som bestyrelsen i løbet af året har
mange diskussioner om.
Efterhånden tegner der sig et billede af et repertoire, som helst skal indeholde
cafékoncerter med lokale kræfter eller koncerter med en god fortælling hæftet på.
Desuden er der begyndt at opstå nogle traditioner, som man kan se frem til i løbet af året –
f.eks. spil-dansk-arr, julekoncert. Men vi er selvfølgelig åbne for kunstnere, som kommer
med en setliste af spændende nyt materiale.
I løbet af det sidste halve år har vi oplevet at ha’ et rimeligt stabilt antal gæster til caféarrangementerne og vores kendskab til cafélokalet giver os en sikker fornemmelse for,
hvordan vi kan gøre det hyggeligt og stemningsfuldt – uansét hvilken slags musik der er på
programmet.
Vi har nu også mere og mere fået mod på at forsøge med et eller to større mad-og-musikarrangementer i løbet af året. Det kræver nogle flere menneskelige ressurser at gøre dét,
men med det medlemstal vi er oppe på, håber vi det er muligt at finde den nødvendige
hjælperskare.
Vi vil også bruge kræfter på at undersøge nye musikalske muligheder ved at finde
samarbejdsmuligheder i nærmiljøet – og aktuelt har vi god kontakt til Jysk
Musikkonservatorium, som i løbet af året vil tilbyde os små klassiske cafékoncerter.
I løbet af året har vi arbejdet en del på få ændret de depotmæssige forhold. MiR har depot
langt væk fra café-området og der skal slæbes en del hver gang. Vi har længe villet flytte
vores sager til et rum lige under caféen, så elevatoren kan aflaste noget af slæberiet.

Dét kræver at andre brugere på hotellet er med på idéen og det er langsomt ved at ske, så
indenfor det nuværende kalenderår tror vi på en permanent løsning.
I 2018 fik vi en andel i Rønde Sparekasses jubilæumsfond, som nu er investeret i et nyt
transportabelt kvalitets -sanganlæg , som hurtigt kan pakkes i en bil og bringes med ”ud i
byen” - - feks. når de 2 MiR bands – MIRSK og DriveInJazz- bestilles til events i MiR’s navn,
men også hvis MiR af andre årsager vil arrangere koncerter andre steder end her på
Kulturhotellet
Vi takker for samarbejdet med personalet her på Kulturhotellet, som hele tiden forsøger at
forbedre vores arrangørvilkår.
Igen i år er vi blevet forbigået støtte fra Statens Kunstfond men Syddjurs Kommune har
velvilligt støttet os gennem kulturpuljen, hvilket vi er rigtig glade for.
En oversigt over de afviklede arrangementer kan ses ud af regnskabet samt på Facebook.
I det forgangne år har bestyrelsen holdt møde ca 10 gange – og rollefordelingen har været
sådan at Michael har været MiR’s repræsentant i hotelrådet, har administreret
hjemmeside, lavet flyers samt arrangementsopslag. Erling har været kasserer og
indkøbschef ; Ole og Per har været teknisk ansvarlige og Bøje indpisker, formand og
Facebookansvarlig. Flemming Grangaard har været suppleant, deltaget i en del af møderne
samt hjulpet til ved mange af arrangementerne.
Per træder ud af selve bestyrelsen – tak for indsatsen til ham – men vil gerne være
tilknyttet som suppleant , hvilket vi er glade for.
Afslutningsvis kan vi konstatere at foreningen ser ud til at få et mere og mere stabilt ”liv”,
og vi er fortrøstningsfulde for fremtiden.

