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BESTYRELSESMØDE, mandag den 06. september 2021, kl. 19.30 i Sydværelset 
REFERAT 
Til stede: Ann Ulrich, Bruno Bjerre, Carsten Krogsgaard Thomsen, Charlotte Dam, Erik Wedø, Hanne 
Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup, Vanessa Poulsen 
Afbud: Line Alstoft (aktivitetsudvalget) 
 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 06. september 2021 kl. 19.30  

  
0. Velkomst til nye medlemmer af bestyrelsen 

Præsentation af medlemmerne 
 

1. Præsentation af forslag til nye T-shirts til Kroens folk 
 

2. Spørgetid / Henvendelser 
a. Kommende landsdækkende regler vedr. kasseapparater og kontanter 

Jan Kongerslev orienterede 
Alle salg skal registreres i kasseapparatet, og kasseapparatet skal være programmeret til at  
vise/indregne moms 
Buffisterne har problemer med indtastning ifb med de forskellige betalingsformer 
Driftsudvalget tilstræber derfor, at man overgår til digital betaling og afskaffelse af 
kontanter. Dog er man opmærksom på, at dette kan give problemer for bankogæster og 
børn 
 

b. De ”store” sten i gården langs fliserne – udtjente / udgør faldrisiko  
Behandles i ejendomsudvalget 

 
3. Kommentarer til referat fra sidste møde  

- ingen 
 

4. Kommentar til dagsorden  
manglende punkt vedr. beretninger fra udvalgsformændene, indsættes 
 

5.  Ny forretningsorden 

gennemgang og kommentarer til det medsendte forslag 

Enkelte revisioner indsat, antal møder på årsplan diskuteret 
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Konklusion:  

Mødefrekvensen fastholdes indtil jul, på decembermødet genovervejes sagen 

Årshjul overvejes med indlagt budgetplanlægning, arbejdsgruppe, se nederst i referatet 

 

6. Status på aktivitetsudvalget 

Bestyrelsen har efter bemyndigelse af generalforsamlingen udpeget Line Alstoft til 

aktivitetsudvalgsformand 

Ann Ulrich og Hanne Toke orienterer om arbejdet i udvalget 

Flere har nu tilmeldt sig udvalget, og meget er i gang, bl. a. tilbud for børn 

Aktiviteter i fredagscaféen, blandt andet juleaktiviteter, er planlagt 

Hertil Halloween og Dans for børn, juletræsarrangement er på tegnebrættet 

 
Generelt 
Nyt initiativ: barselsgruppe i Hestelængen etableret 
 

7. Buffistbemandingen – manglen på frivillig arbejdskraft 

Jan Kongerslev omdelte skriftligt materiale med forslag og oplæg, som blev drøftet 

Reduceret vagtplan – overvejet og delvis igangsat 
Vedr. nye medlemmer: 
Velkomst-udsendelse til nye medlemmer drøftet, revideres sprogligt, udsendelsesproceduren 
undersøges og revideres 
Ny pamflet med information om forsamlingshuset skal udarbejdes og distribueres fysisk såvel 
som digitalt 
Mere information om det, vi tilbyder, og invitation til særligt intromøde med underholdning 
Bestyrelsen besluttede at indføre tilbud om gratis medlemskab for nytilflyttede det første år i 
samværet med Kroen  
Det skal etableres som et personligt tilvalg 
Administrationen af den nye ordning skal planlægges, og den skal drives af økonomiudvalget 
– perioden skal afgrænses utvetydigt, punkt næste møde 
 
Drøftelse af hjemmesiden: 
Der blev fremsat kritik af hjemmesiden, bl. a. manglende opdatering af info om 
aktivitetsgrupper 
Priser for de mange tilbud skal angives, også på hjemmesiden 
Priserne for udlejning bør stå ”forrest” i hjemmesiden, ikke gemt langt inde 
Vi skal selv aflevere og rette materialet til, så tilretter webmaster på hjemmesiden 
Vi genoptager punktet ”hjemmeside” på næste møde 
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8. Forslag fra Driftsudvalget fremsendt på mail d. 10. august vedr. etablering af kursus- og 

konferenceafholdelse på Kroen 
Jan Kongerslev uddyber det udsendte forslag  

Arbejdsgruppe til videre bearbejdning: Se nederst i referatet 

 

9. Vision Nødebo Kro 2025  
Programmet ligger klar, men der skal forberedes grundigt, inden iværksættelse af workshop 
Workshop planlægges afviklet i begyndelsen af 2022 
Arbejdsgruppe: Se nederst i referatet 
 
Udvalgsformænds beretninger: 
 
Aktivitetsudvalg – Line Alstoft 
Formanden fraværende 
 
Banko – Mogens Bastrup 
God start efter corona, 90 gæster I snit, august over 100, optimisme 
Tilgang på fire ny medarbejdere og flere i vente  
Bankoteamet er inviteret til Abba Show med spisning den 9. november i Royal Arena 
 
Drift – Jan Kongerslev 
Der skal evalueres på den nye lukkeordning med nedsat bemanding 
Udlejning går rigtig godt 
Ny medlemmer i Kroen har også meldt sig som frivillige på flere fronter 
I bankoafviklingen fastholdes flere af de coronatiltag, der har været gældende under krisen 
 
Ejendom – Bruno Bjerre 
Ikke meget nyt, samme omsætning som sidste loppemarked, ganske tilfredsstillende  
 
Information – Ann Ulrich 
Holder fredagscaféen løbende informeret, arbejder fortsat på at trække flere medlemmer til 
Bankoteamet er inviteret til Abba Show med spisning den 9. november i Royal Arena 
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Kultur - Knud Ebbesen pva Kirsten Aunstrup 

Forpremiere på kultursæsonen den 15. august, hvor tre blokfløjteister,  
Michala Petri, Eva Legéne og Astrid Andersson gav koncert.  
De tilbød at optræde gratis for at støtte genåbningen af Kroen, og heldigvis blev 
arealbegrænsningen ophævet dagen før, så vi kunne fylde salen.  
Billetindtægten var på 20.750 kr., og det er mere end vores årlige tilskud fra kulturministeriet. 
Den nye sæson starter 22. september, og der er solgt 76 årskort, og blandt dem er der 5 nye 
medlemmer af Kroen, som har meldt sig ind samtidig med køb af årskort.  
Den tidligere rekord var 74 årskort i sæson 2019-20, så publikum er tilbage.  
Billetsalget ser også rimeligt ud. 
Vi har fået tre nye medlemmer af kulturudvalget  
Vanessa Poulsen  
Michael Niebuhr Jensen 
Karsten Vrangbæk,  
som deltager i planlægningen af den kommende sæson 2022-23. 
 
Økonomi 
Generelt en god økonomi, vi er kommet godt igennem coronakrisen 
Arbejdet i økoudvalget: Der er kommet to tilbud om assistance i det kommende arbejde  
Omlægning af procedurerne er i gang 
Ansøgning om spiritusbevilling behandles stadig, ved udstedelse vil den gælde i otte år 
Vi afventer den midlertidige bevilling, som er på vej 
FORSLAG: 
Når/hvis årshjulet indføres, bør der ved hver sæsonstart foretages et tjek af status vedr. Kroens 
bevilling, så ansøgning kan iværksættes med næsten et års varsel 
Punktet genoptages på næste møde 
 
Besked fra Ib Østlund: 
Af helt formelle grunde bør ansættelseskontrakten med viceværten genforhandles og evt. 
revideres, dette bør ske med passende intervaller 
 
Eventuelt 
Nye T-shirts med tekst-design til alle medarbejdere på Kroen forslået 
Drøftes på Driftsudvalgsmødet og genoptages på næste møde i bestyrelsen 
 
EVALUERING af mødet 
… som var rigtig fint! 
 
Arbejdsgrupper: 
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Årshjul:  
Knud Ebbesen og Carsten Krogsgaard Thomsen  
 
Analyse af behov for kurser og seminarer på Nødebo Kro: 
Jan Kongerslev og Carsten Krogsgaard Thomsen  
  
Informationsmøde med Andreas Langvad:  
Carsten Krogsgaard Thomsen, Ann Ulrich, Hanne Toke og Vanessa Poulsen 
Underholdning leveres af Kulturudvalget 
 
Velkomstmail til nye medlemmer:  
Knud Ebbesen 
 
Workshop og flyer til omdeling til nye husstande:  
Hanne Toke, Jan Kongerslev, Ann Ulrich og Vanessa Poulsen 

    
LØBENDE KALENDER 
 
Normale mødedage er første mandag i hver måned, undtagen i juli 
4-10-21  
1-11-21 Tidligere ved en fejl angivet anden dato- det ER den1. november 
6-12-21 
 
Derefter gendrøftes mødekalenderen 
 
Afbud 
Mogens Bastrup oktober mødet 
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