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BESTYRELSESMØDE, mandag den 04. oktober 2021, kl. 19.30 i Sydværelset 

REFERATET 

 
Til stede: Ann Ulrich, Carsten Krogsgaard Thomsen, Charlotte Dam, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan 
Kongerslev, Jens Lassen, Knud Ebbesen, Line Alstoft, Vanessa Poulsen 
 
Afbud: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 04. oktober 2021 kl. 19.30  
 

1. Spørgetid / Henvendelser 
ingen 
 

2. Kommentarer til referat fra sidste møde 
ingen 

 
3. Kommentar til dagsorden 

Jens Lassen: Selvangivelse mobile pay (behandles i Driftsudvalget) 
Hilsen til Konni Østlund (krans) / Jens Lassen bestiller 
Årshjul: forslag fremlægges under punkt 8. 
Hurtig præsentation af bestyrelsen, velkommen til Line Alstoft 
 

4. Evaluering af loppemarked 2021, og plan for loppemarked 2022 

For at sikre fremtidige loppemarkeder bør drejebogen for afviklingen være tilgængelig. Det 
undersøges om Christian Wolfshagen kan finde den frem, og hvis det ikke er tilfældet konsulteres 
den tidligere loppegeneral. Evt. inddrages udvalgte direktører og lopper. Ansvarlig: Ann Ulrich 

 
5. Nye trøjer  

Forslaget fra sidste mødes spørgetid om nye trøjer til frivillige, der har opgaver på Kroen blev 

drøftet. Der var enighed om, at der ikke skal laves nye trøjer.  

 

6. Hjemmesiden  

Det formelle ansvar for hjemmesiden ligger i informationsudvalget. Jan Hovard er webmaster. 

Der er behov for at gøre menu-strukturen på hjemmesiden mere brugerrettet, herunder at 

omplacere noget af indholdet. Charlotte Dam, Vanessa Poulsen og Ann Ulrich danner en 

arbejdsgruppe, der ser på dette 
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Hanne Toke undersøger, om det stadig er de rigtige ansvarlige, der står anført for aktivgrupperne. 

Rettelser til indhold kan løbende gives til Jens Lassen på jens@info.dk  som samler og sender til Jan 

Hovard. 

 

7. Prøvemedlemmer  

Beslutningen om at indføre gratis medlemskab det første år for nye tilflyttere blev genovervejet. 

Det blev besluttet at ændre ordningen, så nye medlemmer er kontingentfri indtil den årlige 

kontingentopkrævning pr. 1. april.  

Det gratis medlemskab træder først i kraft efter særskilt udsendt meddelelse til iværksættelse pr  
1. januar 2022. Opkrævning af kontingent ved indmeldelse ophører i praksis pr. 1. december 2021 
 

8. Arbejdsgrupper: 

Den ansvarlige for arbejdsgruppens fremdrift er markeret med fed skrift. 

Der gives en kort status fra arbejdsgrupperne på hvert bestyrelsesmøde.  

Indstillinger fra arbejdsgrupperne behandles som selvstændige punkter på bestyrelsens dagsorden. 

 

a. Årshjul: Knud Ebbesen og Carsten Krogsgaard Thomsen 

Carsten Krogsgaard Thomsen omdelte forslag til elementer, der skal indgå i årshjulet. 

Desuden indgår flg. input: 

Nye bestyrelsesmedlemmer skal registreres i banken og som nye reelle ejere i 

Erhvervsstyrelsen. 

Tjek af status vedr. Kroens bevilling, så ansøgning kan iværksættes med næsten et års varsel 

Hillerød kommune skal have en årlig opgørelse over hvor mange timer og aktiviteter Kroen 
har i løbet af et år. Økonomiudvalget har haft ansvaret for dette 
Endeligt forslag til årshjul fremlægges på bestyrelsesmødet i november. 
 

b. Analyse af behov for kurser og seminarer på Nødebo Kro 

Jan Kongerslev og Carsten Krogsgaard Thomsen  
Indstilling forventes til bestyrelsesmødet i december 
 

c. Kampagne for at få nye medlemmer 

Carsten Krogsgaard Thomsen, Ann Ulrich, Hanne Toke  
Det planlagte informationsmøde vil først kunne afholdes i begyndelsen af det nye år, da det 
forudsætter ændringer på hjemmesiden, udarbejdelse af flyer og dør-til-dør kampagne. 
Tidsplan forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i november 
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d. Velkomstmail til nye medlemmer 

Udkast fra Knud Ebbesen godkendt.  

Når ordningen for nye medlemmer indføres justeres teksten og det tilføjes, at man altid er 

velkommen til at kontakte bestyrelsens medlemmer og får mere at vide om Kroen. 

 

e. Workshop om Kroens fremtid 

Hanne Toke, Jan Kongerslev, Ann Ulrich 

 

9. Udvalgsformænds beretninger: 
 

Aktivitetsudvalg - Line Alstoft 
Flere initiativer i gang, mange børnefamilier kommet til 
Dans er genstartet med min 10 på et hold 
Krea-værksted en gang månedligt 
Ballon værksted på vej, Ballon Ole 
Halloween fest 
Julefest  
Barselsgruppe i Hestelængen ugentligt 
 
Banko - Mogens Bastrup - afbud, tilsendt info oplæst af referenten 
I juni havde vi 79 gæster i gennemsnit, i juli 85, i august 101 og i september 99, så det ser 
rimeligt ud. Økonomisk ligger vi p.t. på ca. 70.000 kr. netto, muligvis med et lille fradrag for 
omkostninger, som jeg ikke lige nu er bekendt med. 
 
Vi har fået en overraskende tilgang af nye, unge og yngre frivillige, og det er vi meget glade 
for. Det får det til at se lidt lysere ud for bankos fremtid.  
Gennemsnitsalderen i bankogruppen er sænket væsentligt. 
 
Drift - Jan Kongerslev 

 Siden 1. august er kommet 40 nye medlemmer på Kroen 
 Ved tilmelding kan man angive, hvilke interesseområder man vil ind i 
 Udlejningerne går rigtig godt 

Buffisterne hedder nu cafévagter, og arbejder i Caféen, der ikke længere omtales som 
buffeten/baren 

 Svært at skaffe aktive cafévagter, det presser holdene 
Ubemandet café: Ordningen er under udarbejdelse i driftsudvalget. Den ansvarlige for 
gæstehold (Nøddeknækkerne, DOF-møde, Nødebo Bæredygtigt o. a.) skal registrere en 
samlet liste for hele gruppens køb, der betales individuelt af deltagerne via mobile pay, og 
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den ansvarlige skal desuden indtaste det samlede beløb på kasseapparatet for at 
registrering kan ske samme dag, som købet har fundet sted.  

 
Ejendom - Bruno Bjerre - afbud, meddelt info viderebragt af referenten 
Ikke noget nyt, kun almindeligt vedligehold 
 
Information - Ann Ulrich 
Arbejder løbende med opdateringer og opslag på div medier 
 
Kultur - Kirsten Aunstrup - afbud, orientering ved Knud Ebbesen 
Vi er kommet godt i gang med sæsonen  
Der var færre end forventet til den første koncert den 22. september, men i torsdags kunne 
vi glæde os over fuldt hus. 183 havde købt billet til Dreamers’ Circus  
De fik et brag af en oplevelse og brugte gode penge i caféen 
Planlægningen af næste sæson 2022-23 begynder med en brainstorming på vores næste 
møde 28. oktober, hvor vi glæder os til input fra de nye medlemmer af udvalget 

    
Økonomi - Erik Wedø 

 Midlertidigt forlænget alkoholbevilling med Jan Kongerslev som ansvarlig 
 Bevillingen forventes senere givet af kommunens bevillingsnævn, der holder møde en gang 
om året 

 Likviditeten er rimelig 
 To frivillige har meldt sig til varetagelse af opgaver for økonomiudvalget. Der arbejdes 
videre med tilrettelæggelsen af de forskellige opgaver.  
Bestyrelsen godkender, at økonomiudvalget kan lægge bogføringen ud til en ekstern 
leverandør. 
Bestyrelsen skal indberette institutionens reelle ejere til Erhvervsstyrelsen, da Kroen er 
registreret som en fond. Carsten Krogsgaard Thomsen undersøger og orienterer derefter 
bestyrelsen om, hvordan det vil foregå. 

   
Eventuelt 
 Jan Kongerslev spurgte til reglerne om gratis brug af Kroens lokaler i anledning af 
Lokalrådets valgmøde den 25. oktober. 
 Knud Ebbesen redegjorde for de retningslinjer bestyrelsen tidligere har besluttet. 
Knud Ebbesen skriver til lokalrådet vedr. de eksisterende regler til orientering.  

  
EVALUERING af mødet 
Effektivt og hyggeligt, dog ønskes det, at der fastsættes en bagkant for mødernes varighed 
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LØBENDE KALENDER 
Normale mødedage er første mandag i hver måned, undtagen i juli 
 
1-11-21 Ordinært bestyrelsesmøde 
6-12-21 Ordinært bestyrelsesmøde med evaluering af mødefrekvens 
3-01-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
7-02-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
7-03-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
4-04-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
2-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
13-6-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinse 6-06-22 
 
------------------------ 
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