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Blistrup, den 9. maj 2017

BESTYRELSESMØDE, mandag den 01 maj 2017
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Iben Bækgaard, Karl Erik Hansen, Lisa Kragh,
Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Joan Staal Nielsen, Camilla Svanebjerg, Annette Munk Sørensen, Lene
Thorsen, Søren P. Østergaard, Ib Østlund
Afbud: Karle Erik Hansen, Lisa Kragh

Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 29. maj, er du meget velkommen til
at sende en mail til jenslassen26@live.dk
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 01. maj 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden
Valg af ordstyrer: Søren P Østergaard (fast ordstyrer)
1. Spørgetid/Henvendelser
Lorna Rudd orienterer om forslag til afholdelse af ”Stafet for Livet”, et arrangement til støtte af
Kræftens Bekæmpelse.
Problematikken er omkring forplejning, forventeligt op til 5-800 personer, maden sponsoreres,
men sælges til fordel for Kræftens Bekæmpelse.
Kroen kunne evt. tjene på egne produkter, bagværk o lign. Samt omsætning i baren.
Der må påregnes udgifter til bl. a. rengøring, el, øvrige driftsmidler og aflønning af vicevært for
ekstra arbejde.
Arrangementet er planlagt til at vare fra lørdag kl. 13 til søndag kl. 10
Der er etableret en arrangør gruppe uden for Kroens regi.
Der skal tages højde for hensyntagen til bevarelse af muligheden for udlejning i traditionelt travle
weekender, da arrangementet planlægges til placering i foråret 2018.
Efterbehandling
Ideen er vel modtaget, men Bestyrelsen ønsker at foretage en beregning af Kroens udgifter og
ønsker at præcisere, at arrangementet bør ses som et forøgsarrangement, som ønskes evalueret
efterfølgende med henblik på beslutning om evt gentagelse af lignende arrangementer.
Principielt ønsker Bestyrelsen at Kroen holdes skadesløs.
Sagen genovervejes og sættes på dagsorden med fremlæggelse af budget på et kommende møde.
2. Velkommen til nye medlemmer og kort præsentation af bestyrelsen
Gensidig præsentation af de enkelte medlemmer.
3. Kommentarer til referat - generalforsamling
Ingen
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4. Kommentarer til dagsorden
Ingen
5. Udvalgsformændenes beretning
Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Fire første måneder har haft 102 gæster pr gang i snit
Budgettet holder
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Møde endnu ikke afholdt
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Almindeligt vedligehold, ellers intet
Infoudvalget, Lisbeth Larsen
Layout situationen vedr. Kirke & Kro er stadig uafklaret
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Kulturkalenderen præsenteres den 1. juni ved jubilæumsarrangementet
Entrépriserne er hævet en anelse, nytårsfesten koster i år 600 kr.
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Orientering v. Camilla Svanebjerg, da Iben Bækgaard var forsinket:
Vagter i fredagscafeen er nu stort set dækket
Sankt Hans for børn lidt tidligere på aftenen drøftet
Halloweenfesten: Tilde Gylling er ansvarlig for arrangementet
Kultur for børn i 2018, 3.- 4. februar i samarbejde med Kulturudvalget og Kirken overvejet
Økonomiudvalget, Ib Østlund
Godkendt regnskab af generalforsamlingen med bestyrelsens underskrifter er indsendt til Hilleerød
kommune. Der er endvidere indsendt aktivitetsskeema for 2016.
Kontingentopkrævning for 2017 på kr. 211.000 er udsendt straks efter generalforsamlingen.
Pr. dags dato mangler indbetaling af ca 75.000 kr.
6. Opfølgning på punkter fra tidligere møder
Status jubilæumsudvalg - Lisbeth Larsen
Invitationer er udsendt til særligt indbudte, annoncører og andre tæt tilknyttede til Kroen
Programmet bringes også i Kirke & Kro - næste nummer, lørdag 6. maj
Receptionen den 1. juni er planlagt til at ligge kl. 15 til 18
Søren Østergaard inviterer til input til sin tale den 1. juni
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Den 10. juni afvikles den store jubilæumsfest med middag.
Maden leveres ude fra, da man ønsker at flest muligt af Kroens faste hjælpere også kan deltage i
festen.
Arrangementet er fortrinsvis for medlemmer, og det bliver et traditionelt arrangement med bl. a.
revy.
Billetsalget er åbent på hjemmesiden allerede.
Status hjemmeside - Lene Thorsen
Der er afholdt møde vedr. hjemmesiden og dens indhold, struktur og overvejelser om fremstilling
af en prøveversion
7. Særlige punkter på dagsorden
Regler for udlejning til fremmede entreprenører, specielt i forbindelse med offentlige
arrangementer med entrébetaling, ved Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget har drøftet emnet.
Bekymringen er risikoen for sammenfald af kulturens arrangementer og fremmede arrangementer
Desuden problematiken pm indtægteer ”ud af huset” i stedet for akkumulering på Kroen.
Driftsudvalget udarbejder et udkast til retningslinjer for udlejning til fester og andre formål
med henblik på udredning vedr. entréindtægter i forbindelse med kommerciel udlejning.
Hensigten er at der ingen entré skal være til offentlige arrangementer.
Børnespiseklubber som aktivitet under medlemsudvalg eller interessegruppe, ved Camilla
Svanebjerg
Ønske om at børnespiseklubberne kan overføres til anden status som en medlemudvalgsaktivitet
i stedet for at være en interessegruppe.
Bestyrelsen bakker op om ønsket og inkluderer børnespiseklubben i Kroens almindelige
medlemsaktiviteter.
Fokusområder 2017, forslag modtages
Joan: Tiltrækning af frivillige på alle fronter, hvordan gør vi, strategi udarbejdes
Børn, introvejledning til nyankomne, oversigt over bl. a. interesegrupper
Familiemedlemskaber, medlemskort, vedtægterne revideres, strategiske overvejelser gennem de
næste to år.
8. Eventuelt
Der er nu truffet en aftale om medlemskab for Skovskolens elever
Skolen betaler et årligt beløb til Kroen, der give eleverne adgang som brugere på medlemsniveau,
men uden at de derudover har andre rettigheder som f. eks. stemmeret og ret til leje af Kroen på
særlige villkår (rabat)
Bruno står for levering af brænde til bålet, men har derudover ingen forpligtelser
Det overvejes om man kan ændre tidpunktet for tænding, bl. a. hensyn til småbørnsfamilier
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9. Næste møde: mandag den 29. maj, flyttet fra mandag 5. juni pga pinsen/grundlovsdag
Kommende møder
mandag den 7. august
mandag den 4. september
mandag den 2. oktober
mandag den 6. november
mandag den 4. december
JULEFERIE
mandag den 8. januar
mandag den 5 februar
mandag den 5. marts
mandag den 19. marts - GENERALFORSAMLING
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