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BESTYRELSESMØDE, mandag den 2. september 2019, kl. 19.30 i Sydværelset
REFERAT
Til stede, Frank Holst Andersen, Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt
Thorndahl, Lene Thorsen, Hanne Toke, Ann Ulrich, Erik Wedø, Ib Østlund
,

Afbud: Bruno Bjerre, Claus Wad, Iben Bækgaard
Afbud til næste møde, mandag den 7. oktober:
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk (CTRL+ klik)
,

Frist for indsigelse eller kommentar til referatet: tirsdag den 10. september 2019
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 2. september 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid/Henvendelser
Henvendelse vedr. sponsorering af arrangement: parforce-løb den 6. oktober
Kulturudvalget har givet tilsagn om støtte (evt. fribilletter)
Banko kunne være en bidrager med fribilletter
Der foreslås en pakke med banko billetter, kulturbilletter, en Nøddeknækkermiddag for to.
Vedlagt nogle kulturkalendere og flyers om Nødebo - Hanne Toke
Mogens har ikke modtaget referat og dagsorden - fejlen er nu rettet, med beklagelse til Mogens
2. Kommentarer til referat
Ingen
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen
4.

Stafet for livet - evaluering
Hvordan fungerede afviklingen praktisk?
Opnåede vi, at der blev gjort reklame for Kroen og at Kroen var synlig under arrangementet?
Skal vi deltage næste år?
Andet vigtigt?
Hanne T: god oplevelse, dejligt at være med i, godt arrangement
Evt omplacering af teltene, for bedre aktiv deltagelse for alle
Kroens deltagelse bør opgraderes for bedre dialog og engagement
Der var stor succes omkring bankospillet.
En klar ulempe, at løbet ligger ugen lige før Kroens Loppemarked, som altid ligger i uge 34
Rekruttering til Kroens hold skal indledes tidligere end i år. Jane W spørges om at være
tovholder for det lokale hold.

Formand Hanne Toke
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
formanden@noedebo-kro.dk
5277-1871
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jens@info.dk
2113-0847
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5. Opfølgning på fokuspunkt om at skaffe flere frivillige
Arbejdsgruppen fremlægger forslag til drøftelse, fremsendt på mail fredag den 30. august.
Forslaget fremlagt og kommenteret
Aldersfordelingen blandt brugere og medlemmer er klart høj alder
Kroen drives stadig af de ”gamle pionerer” med stor ildhu, som ikke umiddelbart findes blandt de yngre
segmenter.
Privilegierne for medlemmer skal øges, f. eks. en præmie for at skaffe nyt medlem.
Måske også en mildere indgang i form af en snuseperiode á 3 mdr.
Måske en gratis billet til kulturen pr. år til frivillige
Medlemsudvalget skal retableres og revitaliseres med henblik på at indgå i hele processen
De frivilliges arbejdsopgaver skal beskrives og defineres, også mht til tidsmæssigt omfang
Ambassadør ordning en del af forslagene, tovholdere til de forskllige områder en anden
Positive indlæg med ”de gode fortællinger” til Kirke og Kro efterlyses.
Forslag om åbent hus lørdag formiddage under en eller anden form, efter nærmere tilretning med
hensyn til sammenfald med evt. udlejning.
Forslagsstillerne mødes efter mødet og summerer op, kontakter Iben Bækgaard med henblik på
revitalisering af medlemsudvalget udvalget.
6. Status på arbejdsgruppen arbejde vedrørende legefaciliteter på plænen v. Ann Ulrich
Intet nyt efter ferien, men en anden ny lokal legeplads er under opbygning, god inspiration
Arbejdsgruppen arbejder videre og fremlægger et konkret udarbejdet forslag
7. Status på arbejdsgruppens arbejde vedrørende musikøvelokale v. Ann Ulrich
Der er indkommet to tilbud til lydisolering, et lokalt og et eksternt professionelt
Fundraisere vil gerne hjælpe med at arbejde for finansiering
Arbejdsgruppen arbejder videre.
8. Opfølgning af planen for vedligeholdese af Kroen
Teknisk skole: Eleverne må ikke gå i gang iflg. gældende regelsæt herom
Aktiveringscentret forespørges om mulig hjælp
9. Evaluering af Loppemarkedet - Ib Østlund
Se under orientering fra økonomiudvalget nedenfor
10. Forslag fra Driftsudvalget om justering af priserne for udlejning af Kroen, Jan Kongerslev
Stigningen på 10 % afrundes tilpasset et rundt beløb og vil være gældende fra annonceringen
I K&K har ævret offentliggjort. Allerede bestilte lejemål er fast-pris-garanteret og omfattes ikke af
prisstigningen
11. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup

Tilbage på gennemsnitligt besøgstal på 103, hvilket er en fremgang ift sidste år samme tid.
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Samlet en fremgang på årstiden
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
Sankt Hans bankoaften 2020, banko aflyst tirsdag den 23. juni 2020
Man kan ikke længere hæve beløb over prisen i buffeten, der modtages kun betaling lige på beløbet
Buffisthåndbogen er netop blevet opdateret, udsendes nu til alle buffister elektronisk, evt. også på
hjemmesiden.
Afløsere for viceværten er fundet og vagtplanen udfyldt - med stor tak til afløserne.
Brandmajor-jobbet: Der søges blandt medlemmerne en brandmajor via Facebook
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Fravær
d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl

Obs: Ny rubrik VOXPOP i Kirke og Kro
Flere artikler og input efterspørges - evt. forskræp om legeplads og øvelokale, når vi er klar
Positive artikler om igangværende aktiviteter
e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Pressemøde har været afholdt i dag med omtaler af vores kommende arrangementer
Kroen samarbejder med Hillerød Festivalen, alle får Kultualenderen
Nyt medlem i Kulturudvalget Hanne Frederiksen, ny ansvarlig for ophæng af kunst
Arrangement for alle i KU m partnere den 3. oktober
Anders Greis på besøg med et tilbud om musik og optræden
Hanne Toke har været til møde med repræsentanter for Kulturudvalget til privat orientering
om udvalgets arbejde
f. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Fravær
Ann Ulrich spørger til en orientering om medlemsudvalgets faktiske arbejdsområde, Hanne
Toke svarer
g. Økonomiudvalget, Ib Østlund
Bogføringen pr. 30. juni viser at Venneforeningens budget for 2019 skønnes at holde med et
overskud på 205.000 kr.
Institutionens budget på minus 200.000 skønnes at blive minus 350.000
Likviditeten er tilfredsstillende
Vedr. medlemstallet:
35 medlemmer har ikke betalt kontingent
Der er rykket mere end 3 gange og forgæves teleonopkalld betyder, at disse medlemmer slettes pr.
den 1. sept 2019
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Omsætning på Loppemarkedet var på 218.000
Der var ca 1000 gæster, en nedgang, der bl. a. kan skyldes det meget gode vejr (stranden)

h. Formanden, Hanne Toke
Intet
OPSAMLING
Forbedre brugen af Facebook som markedsføringsplatform:
Det er et fælles ansvar at lægge op på de sociale medier.

Eventuelt
Intet
Mødet slut 21:30
LØBENDE KALENDER - Næste møder:
Mandag den 7. oktober
Mandag den 4. november
Mandag den 2. december
2020
Mandag den 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 2. marts
Mandag den 30. marts GENERALFORSAMLING
Ny bestyrelse forventes at mødes
Mandag den 6. april, Mandag den 4. maj, Mandag den 8. juni
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