
 

Medlems-arbejdsgruppen – Hvad er det? 

 

Mission og vision 
I foråret 2014 blev en arbejdsgruppe nedsat under kroens bestyrelse, med det formål at øge 

interessen for kroens virke.  

I arbejdsgruppen tror vi på, at kroen skal være attraktiv og tilgængelig for alle borgere i Nødebo, 

både unge og ældre. Vi arbejder for, at alle skal kunne købe sig adgang til alle arrangementer og 

aktiviteter, men at prisen skal være lavere for medlemmer end for ikke-medlemmer. 

Arbejdsgruppens vision er derfor, at kroen skal have et så bredt udbud af aktiviteter og 

arrangementer for alle generationer, at det ikke kan betale sig andet, end at være medlem. 

 

Kroens kerneværdier /fundament 
Kroens mest kendte og største aktiver er: Spiseklubberne, loppemarkedet, kulturarrangementerne og 

banko samt fællesskabet omkring de talrige interessegrupper og arbejdsfællesskaber. Vores 

målsætning er et parallelt forløb hertil men i børnehøjde for herved at tiltrække den kommende 

generation og således også at få forældrene engageret i kroens aktiviteter. 

 Børneloppemarkedet blev skudt i gang i foråret. Børnene synes det var sjovt, men 

markedsføringen kunne have været bedre. Det har vi evalueret på og er nu klar til at afholde 

endnu et børneloppemarked, søndag den 30. november.  

 Den første børnespiseklub har haft sin debut med 9 børn i alderen 8-11 år. Her er det 

børnene der har kokkehuerne på og de synes det var fantastisk. Vi glæder os til at følge 

udviklingen i denne første sæson og til at videreudvikle konceptet.   

 Nye muligheder og initiativer for børnekulturelle aktiviteter er blevet drøftet – børneteater, 

en børnedramaklub og børnekoncert, ideer som vi håber at kunne udvikle og realisere i tæt 

samarbejde med kulturen. 

 

Arbejdsgruppens funktion 
Men vi vil gerne mere end det: 

Vi ser arbejdsgruppen som et ideskabende forum, en fleksibel gruppe, hvor alle er velkomne, hvor 

man kan deltage som en permanent del af arbejdsgruppen eller hvor man kan deltage midlertidigt 

med det formål at fremlægge, planlægge og implementere en ide eller medvirke hertil. Alle forslag 

er velkomne men kræver eget engagement. Vi ser helst at den der kommer med forslaget selv er 

tovholder på eget projekt mens vi som arbejdsgruppe vil gøre vores bedste for at finde andre 

interessenter til at hjælpe med til at bære projektet igennem. 

Et af disse projekter er den nye fredagsbar som startede op med stor succes den 12. september. Vi 

har desuden planer om istandsættelse af poolrummet med den yngre generation som målgruppe, vi 

har talt om pop-up restaurant, dansehold, en årlig kvindeforårsfrokost, et 24 timers Le Mans, en 

ungdomsfilmaften og mange andre arrangementer.  Projekter som vi selv tager det fulde ansvar for 

og finder bemanding til.  

Igangsættelse af nye aktiviteter vil naturligvis være under hensyntagen til kulturen og allerede 

planlagte aktiviteter og arrangementer. De vil blive drøftet med de berørte udvalg ligesom Kroens 
økonomi naturligvis vil have indflydelse ved igangsættelse af omkostningkrævende nye initiativer. 
  

 

 

Fra arbejdsgruppen: Camilla Svanebjerg 

redigeret af Lisbeth Larsen og støttet af Nødebo Kros bestyrelse.  

 



 

 


