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BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. oktober 2019, kl. 19.30 i Sydværelset
REFERAT med indarbejdet rettelse vedr. pris for Kirke og Kro
Til stede, Frank Holst Andersen, Bruno Bjerre, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne
Toke, Erik Wedø
Knud Ebbesen for Kirsten Aunstrup
,

Afbud: Ann Ulrich, Ib Østlund, Lene Thorsen, Mogens Bastrup, Kirsten Aunstrup, Iben Bækgaard, Claus
Wad
Afbud til næste møde, mandag den 4. november:
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 15. oktober 2019
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 7. oktober 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid/Henvendelser
Udredning vedr. kokkehold til Nøddeknækkerne, Jens Lassen
Børnekokkeholdene må gerne dække bord og lave mad, men ikke udføre opvaskearbejde og få
løn for det.
Der skal sættes normal opvasker ind efter spisningen. Forklaringen her er deres unge alder, hvor
reglerne ikke tillader dem at arbejde med opvaskemaskinen som lønnede medarbejdere.
HanneToke: Dialog møde om fremtidens kulturhus, oplæg tidligere udsendt
Hanne Toke og Jan Kongerslev deltager
2. Kommentarer til referat
Intet
3. Kommentarer til dagsorden
Intet
4. Opfølgning på fokuspunkt om at skaffe flere frivillige

Arbejdsgruppe bestående af Ann Ulrich, Jan Kongerslev og Hanne Toke fremlægger oplæg,
medsendt som tre bilag til pkt 4 på dagsorden.
Bilag 4 a: Frivillige
Bilag 4 b: Medlemsudvalget
Bilag 4 c: åbent hus arrangementer, morgenmad

Hanne Toke fremlægger gruppens oplæg vedr. frivillige
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
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Debat om forslaget om, at man som frivillig skal kunne opnå gratis adgang en gang om året til et
af kulturarrangementerne efter eget valg (bortset fra arrangementer med nummererede
pladser)
Kulturudvalget kan ikke forholde sig til dette på det foreliggende grundlag og afventer en model
for, hvordan det i givet fald tænkes administreret. Det ser umiddelbart ud til at ville kræve ret
meget administration.
Forslaget kunne evt udmøntes i en speciel kampagne for nye medlemmer.
Bonus kan være nødvendig for at skaffe flere frivillige
Brugerforventningerne blandt dagens brugere er helt anderledes end de var i Kroens
startperiode, derfor skal der tænkes nyt.
Alternativet kunne være en mere ihærdig opsøgning af ikke-medlemmer i byen med
argumentation for at komme med i Kroen.
Åbent hus
Forslag om tre åbent hus arrangementer i 2020
Aktive i byen kunne give oplæg med indhold vedr. deres egne øvrige aktiviteter.
Søndag formiddag med et bruncharrangement med hygge og og godt indhold
Udfordringen er igen at skaffe frivillige buffister eller lign.
Ideen godkendt til videre forarbejdning, under hensyntagen til aktuelle udlejninger.
Medlemsudvalget
Primært formål at få udvalget genoplivet, få kommentarer indskrevet i forslaget
Iben vil gerne fortsætte som formand for medlemsudvalget.
Der foreslås et lille udvalg med konkrete opgaver lagt ud til de enkelte medlemmer
Forslag til kommende medlemmer om beskrivelse af deres områder.
Forskellige emner tildelt de forskellige medlemmer
Arrangementsdag forslået: onsdag
Gymnasieelever foreslås også som initiativtagere og tovholdere til visse arrangementer
Bedre udnyttelse af Facebooksider drøftet, evt opdeling af områder på et par forskllige grupper.
Indsæt listen over påtænkte arrangementer.
Julemarked 29. nov 2020
Mulighed for aflæselig kalender til brug forud for valg af booking dato, men uden mulighed for
selv at booke undersøges
Der er et par udfordringer i forholdet omkring samarbejdet mellem Kulturudvalget og
Medkemmsudvalget, og der er noget der skal drøftes godt igennem, inden vi kan komme
videre, bl.a. problemet med lange tidshorisonter i planlægningen.
Muligheden for at udfylde ledige datoer i aktuelle kulturkalender undersøges og udnyttes
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
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Ballethold, børnespisekklubber m. fl. skal indberette deltagerliste til
økonomiudvalgsformanden, som administrerer medlemsdatabasen
Økonomi, præcisering:
Medlemsudvalget arbejder efter samme model som kulturudvalget, banko og loppemarkedet.
Medlemsudvalget har eget budget, der dækker aktiviteterne. Salg af mad og drikke i caféen er
driftsudvalgets ansvar og indgår derfor ikke i medlemsudvalgets budget.
5. Opfølgning af planen for vedligeholdelse af Kroen
Jobcentret er kontaktet med henblik på at finde ledige malere, der på den ene eller anden måde kan
bidrage med renoveringen af Kroen, i øvrigt er punktet udsat til næste møde.
Viceværten har desuden tilbudt sin assistance
6. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup (fremsendt)

Banko holder et snit på 103 gæster pr. aften og indtil nu ca. 200 gæster flere end på
tilsvarende tidspunkt sidste år. Så indtil videre ser vi fortrøstningsfulde frem til et fornuftigt
år.
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
Arbejdstilsynet var på besøg sidste uge, med ug og kryds og slange, Jacks fortjeneste
Der var ingen kommentarer eller kritik, alt var fint.
Stor ros til Jack fra bestyrelsen.
Vi har desuden fået en brandmajor på Kroen, erfaren mand fra området sikkerhed, brand og
udrykning.
Tilbyder førstehjælpskurser og anden undervisning i sikkerhed mv:
Ny brandmajor er Morten Sckaletz.
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Intet nyt
d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl DETTE AFSNIT ER RETTET 28. okt.

Kirke og Kro: grafikeren trækker sig som frivillig medarbejder, men vil gerne fortsætte
arbejdet mod almindelig aflønning. Denne beslutning vil komme til at koste Kroen en mindre
sum i tilskud, der vil lkigge omkring 2 - 3.000 kr.
Det tidligere omtalte beløb på 45.000 kr indgik fejlagtigt på dette sted i referatet og var ikke
relevant her.
Der er behov for at få skrevet meget mere end før om det der foregår på Kroen, af forskellige
Bestyrelsen anbefaler, at vi deltager i understøttelsen af bladet i forholdet fifty/fifty.
Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
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5277-1871
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e. Kulturudvalget, Knud Ebbesen for Kirsten Aunstrup
Sæsonen er kommet godt i gang. Lige ved 50 spisende til den første nøddeknækkeraften 27.
september og fint publikum til PH-viser den 29. september. Koncerten 6. oktober med Quintessens
trak lidt mindre publikum end budgetteret, men det var ok. Foreløbig 65 årskort, hvilket er lidt over
budgettet. Vi er netop gået i gang med planlægningen af sæson 2020-21.

f. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Fravær, ingen bemærkninger
g. Økonomiudvalget, Ib Østlund (fremsendt)
Likviditeten er god og økonomien OK
h. Formanden, Hanne Toke
Intet

Eventuelt
Intet at bemærke
Mødet slut - 21:10
LØBENDE KALENDER - Næste møder:
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 forventes at mødes
mandag den 6. april, mandag den 4. maj, mandag den 8. juni
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