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BESTYRELSESMØDE, EKSTRAORDINÆRT- torsdag den 12. marts 2020, kl. 19.30 i Sydværelset  

REFERAT version 2 
Til stede: Jan Kongerslev, Hanne Toke,      , Erik Wedø, Kirsten Aunstrup, Ann Ulrich, 
Afbud: Claus Wad, Iben Bækgaard, Lene Thorsen, Ib Østlund, Ann-Britt Thorndahl, Mogens Bastrup, Frank Holst-
Andersen, Bruno Bjerre, Jens Lassen 
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 12. marts: fredag den 13. marts 2020 
 
Der er afholdt ekstraordinært møde i bestyrelsen torsdag den 12. marts 2020 kl. 19.30 med følgende 
dagsorden  

FORBEHOLD:  
Efter dette referat blev skrevet, er der rettet  detaljer til afklaring af forholdene omkring 
lukning / aflysning. Efterfølgende er indsat endelig info på Kroens hjemmeside – info som 
løbende opdateres. Derfor er dette referat ikke tilstrækkelig info, se i stedet hjemmesiden for 
opdateringer 

 
Forholdsregler på Nødebo Kro i forbindelse med corona-virus 
 

Nedenstående aftaler og belutninger gælder resten af marts måned, dvs ind til og med torsdag 
den 31. marts 
 
Bestyrelsens beslutning vedrørende forholdsregler for kroens aktiviteter i marts måned 2020: 
Bestyrelsen har holdt møde i dag, og besluttet at alle aktiviteter er aflyst ind til udgangen af marts 
måned, hvor der igen tages beslutning om evt. forlængelse 

 
1. For hele marts måned aflyses alle aktiviteter på Nødebo Kro, hvor der er offentlig adgang 

Det betyder: 

a. Kulturudvalgets arrangementer aflyses. Kulturudvalget har allerede meddelt dette på hjemmeside 

og til dem, der har købt billet.  

Der forhandles med kunstnerne om eventuelt at komme senere på året. 

b. Banko aflyses hele resten af marts måned. 

c. Fredagscafé aflyses hele resten af marts måned. 

d. Nøddeknækkerne aflyses hele resten af marts måned. 

e. Som følge af ovenstående aflyses driftsudvalgets aktiviteter. (Buffister, kokkehold m.v.) 

2. Interessegrupper, spisegrupper, børneklubber og lignende mindre grupper: Hvis mindre grupper 

ønsker at mødes i marts måned, henstilles der til, at man følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer 

med god afstand mellem personerne, rigeligt med håndsprit osv. 

3. Medicin udlevering. Vi lukker for medicinudlevering.  
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4. Udlejning. Hvis lejere har indbetalt depositum for leje, kan vi bede om, at de lader depositum stå til 

en senere leje af kroen. Hvis lejerne insisterer, betaler vi pengene tilbage. 

5. Samlet vejledning til hjemmesiden: 

På hjemmesiden skal der oplyses detaljeret om Kroens aflysninger resten af marts måned 

 

6. Generalforsamlingen den 30. marts udsættes indtil videre 
 

  Ovenstående beslutninger gælder ikke for udlejning, da lejerne selv er ansvarlige i forhold til de  
  aftaler, der er indgået med kroen 
   
  BESTYRELSEN forventer at holde et bestyrelsesmøde mandag d. 30. marts kl. 19.30 for at tage  
  stilling til det videre forløb  

 
   

   
 
LØBENDE KALENDER - Næste møder: 

  mandag den 30 marts kl. 19.30, med mindre anden meddelelse udsendes 
 
GENERALFORSAMLING UDSAT indtil videre 
 
Ny bestyrelse forventes at mødes 
mandag den 6. april  
mandag den 4. maj   

   
   
 
   

Med venlig hilsen  
BESTYRELSEN 
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