Kroen er både en institution og en forening
På generalforsamlingen i marts spurgte en deltager, hvorfor der både er en forening og en institution. Det
er der både en historisk forklaring på og en aktuel fordel ved.
Da en stor gruppe nødeboere i 1977 gik sammen og købte den nedlagte Nødebo Kro for at lave den om til
forsamlingshus, var det vigtigt, at det enkelte medlem ikke kunne gøres økonomisk ansvarlig ud over det
bidrag på 500 kr., man havde skrevet under på at give.
Derfor besluttede den stiftende generalforsamling den 13. april 1977 at etablere to juridiske enheder: ”Den
selvejende Institution Forsamlingshuset Nødebo Kro”, som købte bygningen og dermed havde den
økonomiske risiko ved ejerskabet, og ”Foreningen Forsamlingshusets Venner”, som er en støtteforening.
For at gøre det nemt besluttede man, at bestyrelsen for foreningen også skulle være bestyrelse for
institutionen.
Institutionen er momsregistreret – foreningen er ikke.
Vi startede de første par år med at drive åben restaurant, og derfor blev Institutionen momsregistreret,
mens foreningen, der ikke driver virksomhed, ikke er momsregistreret. Vi måtte vi lukke restauranten for at
opnå tilskud fra kommunen, og siden 1979 har vi kun haft bevilling til en café, der i princippet kun er åben
for medlemmer og brugere af forsamlingshusets lokaler. Det gælder stadig.
Da Kroen brændte i 1985, viste det sig at være en stor fordel, at institutionen var momsregistreret. Det kom
nemlig i praksis til at betyde, at forsikringsselskabet kunne bygge for 25% mere, fordi de fik momsen retur.
I dag har det også stor praktisk betydning. Institutionen står for cafédriften, udlejning af lokaler samt drift
og vedligeholdelse af ejendommen. Der afregnes moms til staten for alle indtægter fra café og udlejning,
men vi kan modregne moms for drift og vedligehold af ejendommen. Til gengæld skal vi ikke betale moms
af kontingentindtægter, bankoindtægter og indtægterne ved loppemarkedet, fordi det er foreningen, der
står for disse aktiviteter og derfor kan få momsfritagelse.
Tungen skal holdes lige i munden
Med fordelene følger imidlertid også en udfordring, for der skal holdes er klar regnskabsmæssig adskillelse
mellem institutionen og foreningen. Driftsudvalget og Ejendomsudvalget hører under institutionen og
indgår i institutionens regnskab, mens alle de øvrige udvalg er under foreningen. Men udvalgene under
foreningen arbejder hele tiden sammen med driftsudvalget, der jo er ansvarlig for caféen, og det kræver
omtanke i det daglige hos alle de involverede.
Et par eksempler: Når foreningen bruger lokaler, skal der betales husleje til institutionen, og der afregnes
moms af huslejen. Når Kulturudvalget giver kunsterne mad og drikkevarer i forbindelse med en koncert,
overføres der penge til Driftsudvalget som betaling for fortæringen. Når der er blandede arrangementer
med spisning, som f.eks. nytårsballet, skal alle indtægter og udgifter for mad og drikkevarer indgå i
driftsudvalgets regnskab, mens den del af indtægter og udgifter, der knyttes til musikken, skal bogføres i
foreningens regnskab.
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”Vennerne” er også en støtteforening
Foreningen bliver ofte bare kaldt ”Vennerne”. Ud over at stå for de fleste af aktiviteterne på Kroen har
foreningen en meget vigtig opgave i at støtte institutionen. Både når der skal bruges frivillige til at drive
caféen og vedligeholde Kroen og for at økonomien kan hænge sammen. Foreningens indtægter kommer fra
kontingenter, fra det ugentlige bankospil og fra loppemarkedet. I et år med fuld aktivitet betaler foreningen
mere end 300.000 kr. for leje af lokaler, og ofte må støtteforeningen ved årets slutning give en økonomisk
gave til institutionen.
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