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BESTYRELSESMØDE, mandag den 4. november  2019, kl. 19.30 i Sydværelset  
REFERAT 
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Hanne Toke, ,  Erik 
Wedø, Ib Østlund 
 
Afbud:, Frank Holst Andersen, Iben Bækgaard, Ann-Britt Thorndahl, Lene Thorsen,  Claus Wad, Ann Ulrich 
Afbud til næste møde, mandag den 2. december: 
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 12. november 2019 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 4. november 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden  
  
Forud for mødet præsenterede Morten Sckaletz sig for bestyrelsen. 
Han er Kroens nye brandmajor, medlem af Kroen og torsdagsspiseklubben. 
Han er fagligt yderst velfunderet som brand- og sikkerhedskyndig, og har desuden kørt som 
paramediciner og arbejdet som brandmand. 
En grundig redegørelse af observationer, anbefalinger og tilbud om løbende assistance inden for området 
blev modtaget med stor tilfredshed af bestyrelsen. 
Morten er desuden tilknyttet de to udvalg vedr. legeplads og musikøvelokale, hvor der arbejdes ihærdigt 
på planerne. 
Kort fortalt er der dog lang vej igen, da mange beregninger, undersøgelser og forhandlinger skal 
gennemføres, før man vil kunne se reultater. 
Yderligere løbende orientering vil tilgå Bestyrelsen. 
 

1. Spørgetid/Henvendelser 
Ingen 
 

2. Kommentarer til referat 
En tilsyneladende uklar opstilling i sidste referat har medført rygter om, at Kirke og Kro skulle 
koste Kroen ca 45.000 kr om året. 
Det er ikke tilfældet. 
Kroen skal betale ca. 2. - 3.000 kr mere pr. nr. for at få lay-outet udført af en professionel, som 
hidtil har udført arbejdet gratis. Desuden er der indgået aftale med Kirken om, at den samlede 
pris for K&K deles i forholdet 50/50 % 
Et revideret referat er allerede udsendt og lagt på hjemmesiden. 
 

3. Kommentarer til dagsorden 
Intet 
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4. Prioritetslån, Nødebo Kro - Ib Østlund 

Et forslag om at undersøge muligheden for omlægning af Kroens lån har medført undersøgelse og 
forespørgsel hos bank og kommune.  

Vi har anmodet om tilbud på låneomlægning fra Realkredit Danmark pr. 31. december 2019.   
Lånerenten nedsættes fra 1,5% til 0,5%. 
Vi har modtaget et tilbud, der nedsætter terminsydelsen ca. 2.500 årligt i 17 år.  
Samtidig forøges gælden ved låneomlægningen med kr. 72.000. 
Vi har i henhold til vore vedtægter forespurgt kommunen, om de kunne tillade omlægningen. 
Hillerød Kommune har i mail af 28. oktober meddelt, at det er ok at lægge lånet om, såfremt gælden ikke 
forøges og løbetiden ikke forlænges. 
Realkredit Danmark forlanger, at bestyrelsen på et bestyrelsesmøde har godkendt at lægge lånet om. 
Bestyrelsen besluttede, at der kan ske låneomlægning pr. 31. marts 2020, såfremt der kan opnås en 
rimelig økonomisk gevinst. 
 

5. Flere frivillige til Kroen, v. arbejdsgruppen 
a. Planlægning af Åbent hus, orientering v. arbejdsgruppen 
b. Bestyrelsens deltagelse og rolle ved åbent hus arrangementerne 

 
Hanne Toke gennemgik på vegne af udvalget forslag om åbenthus arrangementer, hvis antal blev 
reduceret til et enkelt: søndag den 26. april 
 
Bestyrelsen bakker op om forslaget og anbefaler, at udvalget udarbejder et detaljeret program for 
dagen, blandt andet baseret på det indkaldte møde for tovholdere i aktivitetsgrupperne på Kroen. 
Dette møde afholdes torsdag den 7. november, og input herfra tænkes indarbejdet i den videre 
planlægning. 

 
6. Vedligeholdelse af Kroen  

a.  Opfølgning af plan for vedligeholdelse af kroen. 
b. Arbejdsdag på kroen til foråret, planlægning.  
 På dagen inviteres frivillige til hjælp til rengøring, maling og havearbejde så kroen fremstår pæn og 
 nydelig. Der skal serveres frokost og drikkevarer, som betales af kroen. 
 Jan Kongerslev anbefalede alternativt, at frokosten erstattes af en aftenspisning med henblik på at 
 optimere arbejdsiindsatsen i dagens løb.  
 

En endelig fastlæggelse af program og dag afventer videre planlægning 
En forudsætning for gennemførelsen er blandt andet ”fremtrylning” af den gruppe personer, der 
skal udføre de praktiske aktiviteter. 

   
 
 

7. Udvalgsformændenes beretning 
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a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup 

Man er fortsat fortrøstningsfuld i udvalget, og glæder sig over et opnået gennemsnit på ca 103 
besøgende pr bankoaften 
 

b. Driftsudvalget, Jan  Kongerslev 
Der påtænkes indført en kundeevaluering i forbindelsse med udlejning. 
Man vil undersøger gæsternes opfattelse af og tilfredshed med lejemål på Kroen 
 
Den hidtidige banko-opvasker fratræder efter eget ønske ved udgangen af kalenderåret, og der må 
findes en eller to afløsere til at overtage arbejdet tirsdag aften 
 

c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Et køleskab i køkkenet er brudt sammen efter tretten års tro tjeneste og erstattet af et nyt  
Hoveddøren til viceværtens lejlighed er blevet hoved- eller rettere bundrepareret og har fået skiftet 
bundstykke 
 

d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl 
Fremsendt tekst optaget i referatet (redigeret): 
Kirke & Kro: 
28. okt møde med Kirkens kasserer ang. fordeling af udgifterne ifm. udgivelse af Kirke og 
Kro.  
Aftalt at søge ny frivillig grafiker til opsætning af Kirke & Kro.  
Enighed om, at december og februar nummeret skal udkomme 
Hvis ingen frivillig findes, overvejes reduktion til 4 numre årligt. 
Omkostningen til opsætning deles mellem Kirke og Kro.  
Indtægter fra to planlagte ekstra annoncesider tilfalder den af parterne, som har skaffet 
annoncøren. 
 
Rekruttering af frivillige: 
Planlagt deltagelse i møde 4. november med Lasse Pedersen fra Klub Frivillig i Skævinge, bl. 
a. om  system Smart Plan, og om lokal rekruttering af frivillige.  
Forventning om at kunne anvende nogle af Skævinge Klub Frivillig´s erfaringer. 
Tilbagemelding til Kroens arbejdsgruppe om frivillige følger, hvorefter det kan besluttes, 
hvilke midler, der skal anvendes på mere rekruttering. 
 
 
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup 
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Man er godt i gang med afviklingen af årets program, bl. a. med en forrygende salsa aften 
fredag 1. nov. med ca 155 gæster 
Desuden er udvalget i fuld gang med planlægning af sæson 2020-21, flere aftaler og 
kontrakter er allerede i hus. 
 
Tango aktiviteten på Kroen er pt ophørt, men man arbejder på at etablere lejlighedsvise tango 
arrangementer. 
Disse arrangementer er kun for medlemmer, jf. alm. gældende regler om brug af Kroen 
 

e. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard 
Hann Toke orienterer 
Iben Bækgaard, Dan Toke og Frank Andersen har afholdt møde om etablering af alternative 
aktiviteter på Kroen på ledige aftener. 
Man ønsker nyt navn, og vil gerne skifte fra medlemsudvalg til aktivitetsudvalg. 
Desuden ønskes nye medlemmer til deltagelse og ikke mindst indsats i det nye udvalg 
 

f. Økonomiudvalget, Ib Østlund   
  Kroens økonomi er fortsat tilfredsstillende og altså OK 
  Til orientering er Kroens tidligere mobile pay konto nu definitivt lukket og kan ikke modtage 
  indbetalinger. 
  Kroens fem nu almindeligt kendte mobilepaykonti til medlemskab, banko, loppemarked, 
  kultur og buffet (drift) fungerer fortsat 
 

g. Formanden, Hanne Toke 
Orientering og forslag om undersøgelse af nyt kombineret økonomi- og 
medlemsadministrationsprogram til brug på Kroen. 
Skulle blandt være være konstrueret til at være behjælpelig med fremskaffelse og fastholdelse af 
nye medlemmer! 
Forslag om at invitere aktive brugere af de hidtidige systemer til en demonstration af / møde om 
programmet, kaldet Aid Space Volunteers 
Tdispunkt: Sidst i januar, først i februar - alt efter mulighed 
 
Eventuelt 
 
Mødet slut  -  21.20 
 
 
LØBENDE KALENDER - Næste møder: 
mandag den 2. december   /    afbud Ann Ulrich                                      
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2020 
mandag den 6. januar 
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 


