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BESTYRELSESMØDE, mandag 13. april 2015 

 
Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, 
Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Camilla Svanebjerg, Helle Norbye-Thomsen, Christian 
Wolfhagen, Søren P. Østergaard 

 
 

 
Afbud: Tilde Gylling, Lisa Kragh, Merete Rosenberg 

 

Uden afbud: Ingen 
 

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 13. april kl. 19.30 med følgende dagsorden 
 
1. Spørgetid 
Ingen mødt 
 
2. Gennemgang af dagsordenen  
 
3. Særlige punkter til dagsordenen  
 

 Status på låneomlægning 
Formanden orienterer om låneoptagelsen, bankens spørgsmål og betingelser. 
Flere pengeinstitutter er adspurgt, men ingen resultat 
Der bør afholdes et møde med den kommunale forvaltning om etablering af kommunegaranti. 
Forventningerne er beskedne. 
En lille arbejdsgruppe nedsættes til endnu en gennemgang af problematikken. 
Pt er punktet taget af den kommunale dagsorden. 
Nina Christensen påtager sig at kontakte Poul Rudbeck med henblik på det fortsatte arbejde. 
Christian Wolfhagen anbefaler at kontakte Ib Østlund, tidl. økonomiudvalgsformand. 
 
Forslaget om fondsstøtte til belysningsprojektet i Salen 
Indebærer et forslag om salg af ”aktier” til brugerne, mod tildeling af rabat ved leje af Kroens 
lokaler. En arbejdsgruppe med bl. a. Christian Wolfhagen, Mogens Hansen og Flemming 
Jørgensen nedsat. 
Lisbeth Larsen er medlem af Fondsudvalget, og vil arbejde for sagen også der. 
 

 Vision, mission, strategi 
Ud fra medlemstallet etableres en målsætning om hvad vi gerne vil med medlemmerne og 
deres indsats i arbejdet på Kroen. 
En målsætning om at få ”hele byen” med blev drøftet og vægtet. 
Ordet målsætning kunne erstattes af hensigtserklæring. 
 

Forskellige former for omtaleskabende kommunikation drøftet, Facebook, Twitter mv over for den 
traditionelle hjemmeside. 
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Velkomstpakker med informationsmaterialer kunne uddeles til tilflyttere i byen. 
 Invitationer til deltagelse i de forskellige udvalg udarbejdes, men hvor – informationsudvalget? 
 Der er stor efterspørgsel efter frivillige hjælpere på mange felter i byen. 
  

Christian Wolfhagen efterlyser et forslag til en ny aftenaktivitet om torsdagen på Kroen. 
Flemming Jørgensen anbefaler at mange af debattens emner placeres i medlemsudvalget, med 
henvisning til, at denne bestyrelse arbejder for og varetager alle Kroens interesser. 

 
4. Udvalgsformændenes beretning  
 
Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg 
Intet 
 
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
Bankos gæster er hovedsageligt udefra kommende. 
Besøgstallet svinger en del for tiden. 
Solvejg Seindahl er afløst af Ib Østlund som regnskabsfører for Banko 
Lisa Kragh vil nu få adgang til og overblik over alle konti, også Bankos – ”kigge” – niveau. 
 
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Buffeten lukker fremover om søndagene umiddelbart efter pausen i kulturarrangementet. 
Madpriserne fastholdes som hidtil. 
Redegørelse om brug af køkkenet og krav til dette og til kokkene. 
Nye bøjler i garderoben. 
Merete Rosenberg, næstformand i driftsudvalget accepteres som underskriftsberettiget pva 
driftsudvalgsformanden. 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
P-plads og bagsideparkering inklusiv rampe til salen er afsluttet. 
Krostuen er malet og gulve og kældertrappe til garderoben er lakeret. 
 
Informationsudvalget, Lisbeth Larsen 
Niels Lillemose er ophørt som ”layouter” for Kirke og Kro, og der efterlyses en afløser. 
Kirke og Kro udkommer sidste gang inden sommerferien den 26. april 
Næste nummer udkommer 9. august. 
Der er deadline til dette nummer den 26-7. 
 
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup 
Nystartet formand i udvalget. 
Programmet for den kommende sæson er ved at falde på plads. 
 
Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsøe 
Ølsmagningstest og -fest med 80 deltagere afvikles fredag den 17. april, denne uge 
Pub-aften 15. maj, med mad til køb via forudbestilling 
Sankt Hans aften er i udvalgets regi.  
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Formanden holder orlov i en periode frem til sept./oktober 
Afløses af Helle Nordby-Thomsen 
 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
Intet – pga. fravær 
 
5. Næste møde / kommende mødedatoer 
Datoerne skal noteres i kontorets kalender eller mailes til viceværten 

  
12. maj Afbud: Nina Christiansen, Mogens Hansen, Christian Wolfhagen 
9. juni 
12. august 
Mødedater herefter fastlægges på næste møde 

 Mandag 14. marts 2016: GENERALFORSAMLING 
 

6. Eventuelt  
 Christian Wolfhagen: Der er 68 kommende lejemål i bogen vedr. 2015 og 2016. 

Fremtidig procedure vedr. oplæsning / udsendelse): ingen oplæsning 
Mogens skrivelse – punkt/info? 
Aftale med viceværten om rengøring – status: 
Der laves et udkast til viceværten med kontraktforslag med driftsudvalgsformand Christian 
Wolfhagen og formand Camilla Svanebjerg og viceværten Jack Bjørkbom. 
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Til genbrug 

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming 
Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Camilla 
Svanebjerg, Helle Norbye-Thomsen, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard 

 
 

Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info 
bebjerre@gmail.com; camilla@svanebjerg.dk; christian@wolfhagen.name; flemming@herluf.net; heidi- 
lyngsoe@hotmail.com; helle.norbye.thomsen@gmail.com; kirsten@aunstrup.dk; jenslassen26@live.dk; lisakragh@dlgmail.dk; 
olis@larsen.mail.dk; merete.rosenberg@yahoo.com; lone-mogens@egebakken.dk; ninakirkevej@gmaill.com; 
tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk 
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