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REFERAT 
BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. november 2022, i Sydværelset, kl. 19:30  
Deltagere  
Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, John Jensen, 
Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Line Alstoft, Mia Bjerager, Mogens Bastrup, Sandra Bælum  
Afbud  
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 7. november 2022 kl. 19.30 
 

OBS: næste bestyrelsesmøde den 5. dec aflyses pga for få punkter til dagsorden 
 
Spørgetid / Henvendelser 
Karina og Steffen Götz vedr. klagesag ift Kroen - 15 minutter 
Efterspørger forskellige tiltag i forhold til de indgivne klager, plankeværk omtalt som løsning 
    

1. Kommentarer til dagsorden 
2. Ungdomslokalet 

Regler for drikkevarer i ungdomslokalet – eftersendt Susanne Kølbeks notat om regler 
genoptaget fra sidste møde: 
Hanne Toke og Jan Kongerslev har holdt møde med Susanne Kølbek og lavet aftaler om den daglige 
brug af lokalet 
Der er aftalt sluk/lukke ordning under opsyn af en forælder som kontrol 
Det er en hyggelig stemning torsdag aften (åbningstiden) 
Bookning af lokalet skal tilpasses udlejning og andre aktiviteter ved aftale med vicevært 
Køb af drikkevarer drøftes igen efter jul, mødet i januar 
 

3. Organisationsgruppen 
Opdaterende orientering, Knud Ebbesen 
Debatmødet 5. oktober fik overvældende opbakning med mere end 100 deltagere. 
Grupperne på mødet kom med mange input og blev bedt om at skrive navn og kontaktdata, så vi 
kan inddrage dem i arbejdet efterfølgende. 
Efter debatmødet er Erik Wedø erstattet af Carsten Krogsgaard Thomsen og Hanne Toke er 

indtrådt. 
Vi har defineret nogle områder, vi gerne vil have undersøgt mere i detaljer: 

• Hvad skal der til for at øge antallet af frivillige. 

• Mulighed for flere medlemmer og øget kontingentindtægt. 

• Udlejning af dele af 1. sal til kontorhotel m.v. 

• Poker (efter Banko model) 

• Mulighed for provision fra underleverandører ved udlejning 

• Øget omsætning i caféen 

• Morgenbrød om lørdagen 
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Seks deltagere tilbød at arbejde med at forme den fremtidige drift af forsamlingshuset.  

De vil blive inddraget i løbet af november. 

Organisationsgruppen har næste møde den 11. november, hvor vi vil drøfte medlemskab og 
bemanding 
Alt bearbejdet materiale fra organisationsgruppen bliver lagt på hjemmesiden under fanen  
FOR MEDLEMMER/Kroens fremtid 
 

4. Det indstilles til bestyrelsen, at frit gratis medlemskab ophæves 
Begrundelse: 
Der er ikke kommet mange flere medlemmer, og kroen har brug for pengene 
Ordningen afskaffes pr dags dato, tilrettes på hjemmesiden og i anden annoncering 
 

5. Kroens initiativer i forhold til reduktion af energiudgifter, fortsættelse fra sidste møde 

Fastsættelse af max 19 graders-grænse 
Bevægelsessensorer til kontrol af lyset (forslag) 
Optimering af lys ved bevægelsesfølere foregår ved elinstallatør og vicevært. 
Kunstner-rummet er udført. 

Drøftelse: 
Salen er alt for kold – specielt ift udlejning og banko, der skal mere varme på, varmeblæsere fx 
Når det bliver rigtig koldt, fastsættes en standardtemperatur, der fungerer 
Varmeblæser tændes i god tid før kulturarrangementer 
 

6. Udvalgsformænds beretninger 
 
Økonomi - Carsten Krogsgaard Thomsen 
Energipriserne er faldet lidt  
Der skal udarbejdes et budget, som er på vej, aftaler drøftes med de forskellige udvalgsformænd 
Punktet på igen til næste møde 
CKT varsler ophør på posten efter generalforsamlingen, ny kandidat efterspørges 
 
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft 
Legepladsetablering: På vej til fonds-søgning, forarbejdet er gjort 
Fodboldarrangement den 26. november, orientering, Frank H-A har styr på det meste 
Halloween fest 300 deltagere mindst, 9.000 kr., god omsætning i caféen, pølser og drikkevarer,  
kassehåndtering overgik til alternativ model, men det lykkedes 
Fællesspisning den 28. nov. 
Gitter-løsning til driveriets store trappe drøftet 
Susanne Kølbek er kontakt til fredagscaféen 
Obs fredagscaféen skal lukke kl. 18 
Drøftelse om smidigere ”overgang” mellem fredagscafé og kulturgæster ved arrangementer 
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Banko - Mogens Bastrup 
110 gnsn. i oktober, 98 i årsgnsn, fornuftig kassebeholdning 
 
Drift - Jan Kongerslev 
Der er kommet flere caféværter på holdene efter debatmødet, og der har været pæne indtægter 
Vanskeligt at rekruttere kokke til 25. november, købemad kan blive en nødvendig løsning  
 
Ejendom - John Jensen 
Alternativ til opvarmning: en varmepumpe målrettet til brug i salen, luft til luft 
For resten af Kroen kan etableres en stor varmepumpe (luft til vand) til Hestelængen og Kroen 
Ved yderste behov kan gasfyret tilkobles 
Naboens arbejde med at etablere to parkeringspladser og flytte postboksanlægget er gået i stå 
Det vil blive færdiggjort på Kroens regning 
 
Information - Mia Bjerager 
Hjemmeside – der arbejdes hårdt med etableringen af ny hjemmeside, men der skal etableres en 
ny host-side, da eksisterende pt ikke kan håndtere omlægningen (mest for nørder!) 
Målet er en ny hjemmeside til ibrugtagning næste sommer 
Oplever, det er kompliceret at hitte rundt i organisationen, hvem er hvem, hvem står for hvad? 
Et gourmetarrangement tilbydes, med Gustav ”Annemettesøn” som igangsætter og aktør 
driftsudvalget og aktivitetsudvalget naturlige arrangører for dette tilbud 
 
Kultur - Karsten Vrangbæk 
Udvalget er vokset, vi er i gang, og der kommer nye tilbud og andre typer arrangementer 
Billetsalget er startet trægt, men er for opadgående 
 
Eventuelt 
Kontaktliste udsendes til bestyrelsesmedlemmer til venligt gennemsyn og kommentering 
Krea Hold for voksne torsdag aften, Monica Bindslev (hjemmesiden) 
 
Potentiel børnehave-aflastning på Kroen kan være på vej midlertidigt 
 
Evaluering af mødet 
Meget engageret og livligt møde, tonen forblev respektabel  
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Sæson 2022-23, kommende møder 
05-12-22 aflyst 
09-01-23, udskudt en uge pga nytår  
06-02-23  
06-03-23  
20. eller 27-03-23: Generalforsamling   
Ny bestyrelse, datoerne forventes at være 
17-04-23 udskudt 14 dage pga påske  
08-05-23 udskudt - periodetilpasning  
12-06-23 udskudt pga grundlovsdag 

 
 
 
 
 
 
Til indkopiering på ny dagsorden 
 

Deltagere  
Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, John Jensen, 
Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Line Alstoft, Mia Bjerager, Mogens Bastrup, Sandra Bælum  
Afbud 
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