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Bestyrelsen
Nødebo, den 4. juni 2019

BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. juni 2019, kl. 19.30 i Sydværelset
DAGSORDEN
Til stede: Mogens Bastrup, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne Toke, Erik Wedø, Ib
Østlund
Afbud: Frank Holst Andersen, Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Iben Bækgaard, Ann Ulrich, Lene Thorsen,
Claus Wad
Frist for indsigelse eller kommentar til referatet: tirsdag den 11. juni 2019

,

Afbud til næste møde, mandag den 5. august:
Send en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jenslassen26@live.dk (CTRL+ klik)
BESLUTNINGSDYGTIGHED: Mindst 7 medlemmer af bestyrelsen skal være til stede.
Ved stemmelighed er sagen nedstemt
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 3. juni 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid/Henvendelser
a. Gruppen vedr. musikøvelokale: Ben Geissler orienterer:
Ben G og Signe G fremlagde argumentation og udredning vedr. ansøgning og brug af
øvelokalet, samt beskrivelse af etableringsproblematik
Finansieringsforsllag fremlagt til etablering og drift - medlemskab af Kroen anses for naturlig
del af projektet
Bestyrelsen er positivt indstillet på etablering efter Kroens gældende regler og under
forudsætning af, at gruppen afklarer deres økonomiske situation bl. a. gennem fondsmidler
mv., der skal søges gennem Kroen. Særlige dage med arrangementer på Kroen skal friholdes
for brug af lokalet, så der må planlægges brug af lokalet i samarbejde med viceværten inden
øveplan kan iværksættes
b. Opvasketjans
Camilla Svaneberg og Susanne Kølbech ønsker vagtlisten udvidet til at omfatte flere
medlemmer, så de 13-15 årige kan komme ind
Jan Kongerslev undersøger myndighedskrav ift den unge alder, desuden foreslås, at de nye
unge må ansøge på lige fod med alle andre, som ønsker job på Kroen således at ingen har
fordele frem for andre
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Orientering v. Jan Kongerslev:
Gruppen kan fortsætte som selvfinansierendes selvstyrende interessegruppe, men
medlemmerne mellem 13 og 15 år kan jf. gældende lovgivning ikke få ansættelse som
opvaskere/rengøringspersonale, men må søge på lige fod med alle andre hos viceværten,
når de er fyldt 15.
2. Kommentarer til referat
Ingen
3. Kommentarer til dagsorden
Hanne Tokes forslag om ”for-tekst” til dagsordenspunkter drøftet og godkendt
4. Stafet for livet - dato 17. august 2019, lørdag kl. 11 til søndag kl. 11
STATUS på stafet for livet, Hanne Toke
•
•
•
•
•
•
•

Aftale om musikanlæg er på plads. Dan og Knud sørger for den praktiske del.
Der arbejdes på at få oprettet et Kro-hold - det har været meget vanskeligt at skaffe deltagere
Vi skal have planlagt, hvem der vil stå i teltet på pladsen, og hvad der skal foregå i teltet.
Ansvarlig ?
Hvordan sikrer vi sponsorpenge? Det er ikke noget krav
Kan vi evt. sælge vafler eller andet. Måske kringlebagende bankoddamer? Ansvarlig?
Andet vigtigt? Reklamer for Kroens aktiviteter, det kommende loppmarked samt banko, samt
kulturplakater, Jens tjekker og skaffer plakater
Jan Kongerslev undersøger om der er mulige deltagere
Deltagergebyr 100 kr - betales af den enkelte bruger
Detaljer og vagt aftales bestyrelsesmødet den 5. august.

5. Status på arbejdsgruppen arbejde vedrørende legefaciliteter på plænen v. Ann Ulrich
Udsat
6. Status på arbejdsgruppens arbejde vedrørende musikøvelokale v. Ann Ulrich
Udsat
7. Forslag om at udsende nyhedsbrev fra bestyrelsen v. HanneToke
Begrundelse:
Jeg foreslår at der sendes nyhedsbreve ud til kroens medlemmer, men også til alle de ikke-medlemmer vi
kan få fat på. Nyhedsbrevet skal sendes ud når vi har noget at fortælle, som ikke vedrører kulturudvalget,
idet de har deres eget nyhedsbrev. I nyhedsbrevet kan vi fortælle når der sker noget på kroen, som ikke er
beskrevet i kulturkalenderen.
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Nyhedsbrev er en god ide, lægges i Kirke og Kro, som bør udnyttes mere aktivt, samt i vore øvrige
tilgængelige platforme som MINLANDSBY og Kroens hjemmeside
8. Fokusområder
Skal bestyrelsen have særlige fokus områder, der skal arbejdes med, og hvilke?
Jan Kongerslev:
a. Kroens fysiske rammer har flere områder, der trænger til lidt eller mere opfriskning, f. eks.
barområdet
En opfriskning er specielt vigtig af hensyn til vort ansigt ud ad til, ved udlejning og afholdelse af
arrangementer.
På næste møde foretager vi en rundgang på Kroen for en besigtigelse, hvorefter en planlægning kan gå i
gang
b. Nye medlemmer, rekruttering, brainstorm den 5. august
9. Fest for alle de frivillige på kroen? Hanne Toke
Oplæg til drøftelse:
Den forhenværende bestyrelse berørte kort et forslag om, at der afholdes en fest for at takke alle de
frivillige der arbejder på kroen. Der afholdes en fest for dem, der deltager i loppemarkedet – men der er
mange andre, der yder en stor frivillig indsats. Derfor kan det give god mening, at der afholdes en samlet
fest for alle frivillige. Vi har mulighed for at skaffe en slagter (bosiddende i Nødebo) der kan stege
pattegris på grill for c. 50 kr. pr person. Og hvis der skal være musik, har vi vores lokale musiker Anders
Greiss, som kan skaffe et godt band for 12.000 kr.
Vi kan evt. opkræve et mindre beløb for deltagelse.
Hvad er der stemning for? Og skal vi arbejde videre i samarbejde med ”lopperne”?
Andre muligheder for at sige alle de frivillige tak for indsatsen?
Konklusion på mødet
Alle aktive er i forvejen belønnet på forskellig vis, der ses intet grundlag for etablering af en samlet fest
af denne type
10. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Gennemsnitlig 102 gæster pr gang, men de sidste par gange noget lavere deltagertal
Opslagstavler besøgt i det meste af Nordsjælland med henblik på ophængning af plakater for banko,
men uden stort held
Budget og økonomi pt ok
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
”Oprydning” i buffistlisterne, aktive / passive
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Buffistledere har bedt om, at deres hold får en brandinstruktion
Brandmajor pt? Jens tjekker bagud i referaterne, hvem er Tildes efterfølger - hvis overhovedet nogen?
Afløserhold for viceværten til hans friweekender er etableret
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Afbud, men:
Nye vinduer til 1. sal er ankommet og bliver monteret
Mogens B spørger vedr. ud-lys i salen - kan man fjerne det ud-lys, der sidder i venstre side ud mod
toiletterne, Jens spørger Bruno
d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl

App’en MinLandsby, flere brugere fra Kroen deltager: infoudvalg (Ann-Britt, kulturudvalg
(Jens) og medlemsudvalg (Ann)
15. maj er der workshop på Kroen om MinLandsby, supplerende orientering, Jens
Der deltog kun to repræsentanteer fra Lokalrådet udover Jens, fint, genisidig orientering om
brugen af Min Landsby
Ny medredaktør, Ea Dehn har meldt sig, og Lisbeth Larsen fortsætter derfor alligevel som
redaktør af Kirke og Kro.
e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup, afbud, Jens Lassen
Kulturkalenderen er på trapperne, billetsalget er åbnet for hjemmesidesalg
f. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Afbud
Hanne Toke undersøger en mulig ordning med en afløser/stedfortræder fra medlemsudvalget
g. Økonomiudvalget, Ib Østlund
Hannah Witmarkt er nu indtrådt i øko udvalget
Der er udsendt rykkere, men der ses en tendens til at flere melder sig ud
Pt 86 restanter, men 15 - 16 stk er udmeldt
h. Formanden, Hanne Toke
Orientering om træf i Galaxen, Værløse:
Kulturhuse i Danmark, som Kroen er medlem af
Et meget interessant og givende møde, temaet var fællesskaber, hvordan man som
kulturhus kan bidrage til fællesskaber i det lokale område
God inspiration fra andre kulturhuse, bl. a. den tidligere Absalonkirken på Vesterbro
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Nordsjællands forsamlinghuse er en anden gruppering, vi også er medlem af
Vi har deltaget indtil Poul Rudbeck blev formand

Næste møder:
Mandag den 5. august
Mandag den 2. september
Mandag den 7. oktober
Mandag den 4. november
Mandag den 2. december
2020
Mandag den 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 2. marts
Mandag den 30. marts GENERALFORSAMLING
Ny bestyrelse
Mandag den 6. april
Mandag den 4. maj
Mandag den 8. juni
Eventuelt
Intet
Mødet slut kl. 21.30

Fremtidige punkter:
1. Retningslinjer for udlejning til fremmede entreprenører - GENOPTAGES
2. Retningslinjer for allokering af lokaler til interessegrupper, samt
hvornår må medlemsaktiviteter vige for udlejning - GENOPTAGES
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