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BESTYRELSESMØDE, mandag den 2. december 2019, kl. 19.30 i Sydværelset
REFERAT
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne Toke,
Erik Wedø
,

Afbud: Bruno Bjerre, Ann Ulrich, Ib Østlund, Iben Bækgard, Claus Wad, Lene Thorsen, Frank Holst
Andersen
Afbud til næste møde, mandag den 6. januar:
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk (CTRL+ klik)
,

Frist for indsigelse eller kommentar til referatet: tirsdag den 10. december 2019
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 2. december 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid/Henvendelser
Lene Thorsen har på vegne af Lokalrådet fremsendt anmodning om tilladelse til placering af
materialer og udstyr tilhørende Lokalrådet.
Flere muligheder er søgt afdækket, og bestyrelsen har herefter ingen indvendinger mod, at
placeringen kan finde sted på / i Nødebo Bæredygtig’s elektronikværksted ind til videre under
forudsætning af, at placeringen foregår i samarbejde og fuld forståelse med værkstedets
medarbejdere.
2. Kommentarer til referat
Ingen
3. Kommentarer til dagsorden
Punkt 5 udgår, da det tidligere er behandlet
4.

Flere frivillige til Kroen, v. arbejdsgruppen - status / arbejdsgruppen
a. Status, Jan Kongerslev og Hanne Toke
Der har været afholdt fællesmøde med mange interessenter, med mange input til afvikling
af fælles åbent hus og metoder til motivering af potentielle medlemmer
Datoen er udsat fra januar til søndag den 26. april
Forslagene vil blive medtaget og indarbejdet i den kommende planlægning i gruppen
./. Se medsendte bilag
b. Orientering fra møde med Skævinge og om deres system / Ann-Britt Thorndahl
Gennemgang af tilsendt materiale, der har ikke været afholdt egentligt møde.
Det er et foreningskoncept, der arbejder sammen med kommunen, og der er tale om
aflønning af personale, ikke om frivillig arbejdskraft.
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Lasse i huset i Skævinge arbejder i tæt overensstemmelse med Kroens metoder.
Flest frivillige mellem 45 til 54-årige, men også yngre bliver i stigende grad frivillige.
Behovet for frivillige er at deres indsats kan placeres i kortere perioder, ikke i faste
engagementer
Der skal være noget i det for dem, der deltager. Man er ikke nødvendigvis loyal i én
sammenhæng alene. Der er dog behov for alle typer frivillige, også ad hoc frivillige i
yderkanten af frivilligheds-segmentet.
Kommentar til dette punkt:
Smart Plan et program til administation af frivillige medarbejdere og deres indsats og
placering, hvor de selv melder ind og tager en af de beskrevne vagter
Er det et vedtægtskrav at man skal være medlem?
Nej, det står der ikke noget om i Kroens vedtægter, kun at man skal være medlem for at
kunne deltage i afstemninger på Generalforsamlingen
5. Allokering af lokaler
punktet udgår, da det tidligere er behandlet og besluttet
6. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup
103 deltagere i gennemsnit pr gang, lidt bedre end sidste år på samme
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
• Julestue, meget velbesøgt 1. dec., fint salg
• Fødevarstyrelsen har besøgt Kroen to gange, den ene gang mistede vi elite smileyen,
men vi fik en bredt smilende smiley ved næste kontrolbesøg, dog ikke en elite.
• Temperaturmåling af produktion af mad skal foretages mange gange, vi må have undersøgt,
hvor omfattende og hvem der skal foretage målingerne plus informeret tydeligt til
involverede!
• Kokkeproblematik vedr. Nøddeknækkeraftener, der arbejdes på at få flere kokke
• Evalueringen af udlejning foretages ved spørgeskemaunderesøgelser til gæsterne
• Der har været annonceret efter opvaskere og opryddere, og det har givet god succes, der er
allerede kommet kvalificerede ansøgere til oplæring
• En praktikant fra jobcentret har besøgt Kroen, men ikke med det ønskede resultat, så man
skiltes uden aftaler

c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Intet - fravær
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d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl
Kirke og Kro søger stadig løsninger, men fortsætter ind til videre
Punktet genoptages på mødet i januar, Ann-Britt har afbud til januar mødet, men sender
materiale
K&K ift vedtægterne, skal vi have det?
Ja, det står i punkt 2, som tredje formål med at drive Kroen:
”…samt at forestå udgivelsen af orienteringsbladet ”Kirke og Kro” i Nødebo og Gadevang.”
e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Planlægningen forløber fint, udvalget er langt, mødes igen den 9. januar

f. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Intet - fravær
g. Økonomiudvalget, Ib Østlund
Besked modtaget: Intet nyt
Formanden, Hanne Toke
Deltagelse i møder i Helsingør om kulturhuse og deres opgaver og mål
Inspirerende og interessant
Orientering om Toldkammeret i Helsingør: Fællesspisning dagligt, hertil arrangementer med
lidt aktivering af deltagerne
En tilsvarende ordning kunne måske etableres her på stedet, dog skal man huske, at
Toldkammerets medarbejdere er ansatte og aflønnede
Eventuelt
Forslag om overvejelse omkring ændring af bestyrelsens mødefrekvens i den kommende
sæson, hvis det er foreneligt med den kommende arbejdsgang i øvrigt.
Mødet slut - 20:50
LØBENDE KALENDER - Næste møder:
mandag den 6. januar
Afbud: Ann-Britt Thorndahl
Punkter på dagsorden:
Generalforsamllings forberedelse
Forberedelse og gennemgang af budget ved Ib Østlund, for at skabe det nødvendige
overblik, brug evt et helt møde
Forslag om halvering/nedsættelse af antal bestyrelsesmøder
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Gennemgang af bestyrelsesmedlemslisten, udskiftning og ny medlemmer, send til alle
mandag den 3. februar
mandag den 2. marts
mandag den 30. marts GENERALFORSAMLING
Ny bestyrelse forventes at mødes
mandag den 6. april
mandag den 4. maj
mandag den 8. juni

Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
jens@info.dk
5277-1871
2113-0847
/Users/janhovard/Desktop/2019-12-02 BESTYRELSESMØDE REFERAT.docx

