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BESTYRELSESMØDE, EKSTRAORDINÆRT- mandag den 09. marts 2020, kl. 19.30 i Sydværelset
REFERAT
Til stede: Bruno Bjerre, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Hanne Toke, Erik Wedø, Flemming Jørgensen (for
Mogens Bastrup)
Afbud: Claus Wad, Iben Bækgaard, Lene Thorsen, Ib Østlund, Ann-Britt Thorndahl, Mogens Bastrup, Kirsten
Aunstrup, Ann Ulrich, Frank Holst-Andersen,
Afbud til næste møde, mandag den 30. marts:
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 fra møde den 9. marts: onsdag den 11. marts 2020
,

Der er afholdt ekstraordinært møde i bestyrelsen mandag den 9. marts 2020 kl. 19.30 med følgende
dagsorden
1. Kommentarer til dagsorden
Ingen
2. Forholdsregler på Nødebo Kro i forbindelse med corona-virus
3. Udarbejdelse af retningslinjer for Nødebo Kro, skal lægges på hjemmesiden
4. Udvalgsformændenes bemærkninger i relation til de respektive udvalgs aktiviteter og evt.
supplerende initiativer
Alle input samlet herunder
Opslag med advarsel og anvisninger sat op i indgangen
Håndsprit indkøbes, er bestilt
Opfordring til gæsterne om selv at medbringe og anvende eget håndsprit
Risiko for udlejnings-aflysninger
Nøddeknækkerne overvejer i aften, hvordan de vil gribe tingene an
Corona vejledning linkes til hjemmesiden
Kulturudvalget kører med reduceret deltagerantal, stiller stolene som i Det kgl. Teater, springer
hver anden stol over.
Banko informerer selv deres gæster gennem omdeling af skrivelse vedr. forholdsregler og
adfærd
Bankos fortsatte aktiviteter i vurderes fra gang til gang
Bestyrelsen vil i øvrigt følge udviklingen tæt
På hjemmesiden: Bestyrelsen har afholdt ekstra ordinært og melder følgende ud:
Interessegrupper og andre grupper har selv ansvar for deres egne aktiviteter og udmeldinger og
gruppernes ansvarlige/tovholdere sørger for at kommunikere ud til medlemmer.
Spisegrupper og andre bør ligeledes være opmærksomme på Kroens retningslinjer og udvise
rettidig omhu i køkken og spisesal
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Åbent hus den 26. april:
Datoen overvejes flyttet, evt. udsat til efter sommerferien
Til omgående iværksættelse
Nøddeknækkernes beslutning: Arrangementet fredag den 27. marts aflyses
Jens giver besked til
Knud Ebbesen
vedr. bremse på salget af madbilletter, returnering af evt indbetalte beløb,
anonncering af aflysning i Hillerød Posten
Anna Marie Kristensen
aflysning af madhold den 27. marts
Jack
Aflysning af rengørings- og opvaskepersonale den 27. marts
Jan Hovard
Annoncering på hjemmeside af aflysningen den 27. marts, Nøddeknækkeraften
Bestyrelsens input + link til kulturministeriets hjemmeside
Eventuelt
LØBENDE KALENDER - Næste møder:
mandag den 30. marts GENERALFORSAMLING
Bestyrelsen mødes mandag den 30 marts, hvor bestyrelsen mødes i Søværelset kl. 19.00
hvor generalforsamlings-programmet finpudses umiddelbart inden afholdelse af
generalforsamlingen
Ny bestyrelse forventes at mødes
mandag den 6. april
mandag den 4. maj
OBS TIL ALLE UDVALGSFORMÆND
Beretning for året der gik bedes snarest, og senest umiddelbart efter generalforsamlingen sendt tll
Jens på jens@info.dk til brug som bilag til referatet for generalforsamlingen, da jeg ikke selv kan nå
at notere alt fra jeres beretninger på selve aftenen
På forhånd tak

På næste side følger
BESTYRELSENS INFORMATION OM CORONA TIL HJEMMESIDEN
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Bestyrelsen på Nødebo Kro har mandag den 9. marts afholdt ekstraordinært bestyrelsesmøde med
det formål at drøfte situationen vedr. coronasmitte og de foranstaltninger og anvisninger, der kan
iværksættes i denne forbindelse
Formålet er at nedbringe risikoen for smitte og udbredelse af sygdommen blandt vore gæster, og alle
initiativer skal betragtes som forsøg på at imødegå udbredelse og gensidig smitte blandt vore
besøgende.
Bestyrelsen henstiller således til gæsterne, at man i tilfælde af utilpashed, hoste eller andet
luftvejsproblem afholder sig fra at deltage i arrangementer på Kroen.
Ligeledes, at man hvis man netop har været på besøg i et af de såkaldt ”røde” eller ”orange” lande,
lande med stor udbredelse af coronasygdommen, afholder sig fra at gæste Kroen.
Ældre med helbredsproblemer og personer med luftvejsproblemer bør også undgå at komme på
kroen i en periode.

Er man gæst på Kroen henstiller Bestyrelsen, at man udviser rettidig omhu i forbindelse med
almindelig adfærd, undgår nærkontakt, kram, håndtryk og lignende.
Desuden oprfordres til flittig brug af de opstillede bøtter med håndsprit, omhyggelig håndvask og
hygiejne i forbindelse med toiletbesøg (brug rigeligt med sæbe og tør hænderne med
papirhåndklæderne i automaten, åbn døren med et ærme eller en serviet mellem hånd og håndtag)

Interessegrupper og andre grupper har selv ansvar for deres egne aktiviteter og
udmeldinger, og gruppernes ansvarlige/tovholdere sørger for at kommunikere ud til
medlemmer.
Særligt spisegrupper, men også alle andre, bør ligeledes være opmærksomme på Kroens
retningslinjer og udvise rettidig omhu i køkken og spisesal
Der placeres håndsprit flere steder på Kroen - til flittig brug
Visse arrangementer bliver aflyst, se på hjemmesiden og i lokalpressen
Kulturarrangementer (koncerter i salen) vil blive afviklet ind til videre, dog med reduceret
adgang til siddepladser, der vil blive placeret med større mellemrum end normalt
På hjemmesiden vil der løbende blive orienteret om evt. nye regler og ændret praksis
Endelig opfordrer vi vore gæster til gennem medierne hele tiden at holde sig orienteret om
situationen.
Den ændrer sig fra time til time, og det vil ikke være muligt for os hele tiden at opdatere
hjemmesiden, så derfor:
Tag ansvar, følg med og udvis rettidig omhu
Med venlig hilsen
BESTYRELSEN
Find al info vedr. corona I Danmark her
https://politi.dk/coronavirus-i-danmark
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