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BESTYRELSESMØDE, mandag den 8. juni 2020, kl. 19.30 i Søværelset 

REFERAT 
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne Toke,  Ann Ulrich, 
Bruno Bjerre, Erik Wedø, Ib Østlund 
Camilla Svanebjerg for Iben Bækgaard 
Afbud: Jan Kongerslev, Iben Bækgaard, Claus Wad, Frank Holst Andersen, Lene Thorsen 
 
 

Afbud til mødet, mandag den 10. august, Generalforsamlingen: 
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk  (CTRL+ klik) 
 
Der afholdes møde i bestyrelsen mandag den 8. juni 2020 kl. 19.30 med følgende dagsorden  
  

• Spørgetid/Henvendelser 
Ingen 
 

• Kommentarer til referat 
Ingen 
 

• Kommentarer til dagsorden 
Ingen 
 

• Beslutning vedrørende generalforsamling i år, evt. med tilmelding 

GENERALFORSAMLING afholdes, noget forsinket, mandag den 10. august kl. 19.30 
Medlemmer af Foreningen Forsamlingshusets Venner er velkomne, der er ikke tilmelding 

 
• Situationen lige nu 

Orientering, drøftelse af mange muligheder, med inddragelse af drøftelser om afvikling af 
loppemarkedet 
Ib Østlund beklager sig over aftalebrud i forhold til beslutning om afholdelse af lopppemarked 
Loppemarkedet er fortsat aflyst, især i betragtning af, at der kun vil være tilladelse til samling af 
op til 200 personer på tidspunktet for dets afholdelse 
 

• Drøftelse af genåbning af Kroen 

Hvornår og hvordan: se pkt. 8 
 

• Nyt lån, se venligst mail fra Ib Østlund fra den 30. maj 
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Ib Østlund orienterer om lånemulighed for Kroen og om indhentet tilbud 
Forslag om fordelagtig omlægning ved snarest mulige lejlighed, evt. ved ny formand og 
bestyrelses tiltræden, sept. eller december 
Forslaget anbefales af bestyrelsen, til iværksættelse når muligt  
 

• Medlemsudvalget, status og tiltag 

Camilla Svanebjerg deltager i stedet for Iben Bækgaard 
Der er netop startet en ungdomsklub aktivitet, præcis inden krisen begyndte 
Bestyrelsen går ind for, at der etableres aktivitet for unge under voksent tilsyn og ansvar 
Medlemsudvalget påtager sig ansvar og styring af aktiviteter og lettere viceværtfunktioner, da 
viceværten holder aftalt ferie i det meste af juli 
Sundhedsmyndighedernes forskrifter og anvisninger skal efterleves 
Tilbuddene skal omfatte flere aldersgrupper 
Der behøver ikke nødvendigvis at laves mad i denne samling af tilbud 
Aktiviteterne skal hovedsagelig være udgiftsneutrale 
Fredagscafe kan muligvis indgå i tilbuddet efter aftale med viceværten 
Camilla Svanebjerg, Jan Kongerslev, Hanne Toke og viceværten afstemmer efter dette møde, 
hvordan forløbet kan blive 
Kroen åbner forsøgsvis tidligere i år, mandag den 27. juli 

 
• Udvalgsformændenes beretning 

 
• Bankoudvalget, Mogens Bastrup 

Spillet ligger pt stille, men der afholdes forberedende møde inden starten i september 
Herunder bl.a. afklaring af, hvem der vil fortsætte blandt medarbejdere/frivillige 
Underskud må forventes, og økonomien vil blive fulgt løbende 
Udgifter till værnemidler og annoncering må påregnes 
 

• Driftsudvalget, Jan  Kongerslev 

afbud 
Læsepause til gennemlæsning af fremsendt forslag til plan for Driftens hjælp ifm. afviklingen af 
banko 
Bestyrelsen godkender en mindre prisstigning til dækning af udgifter til værnemidler og evt ekstra 
rengøring 
Ved plan om ekstra bemanding må tages højde for, at der er risiko for at flere frivillige måske 
trækker sig 
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• Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 

Alle nye vinduer er nu sat i på Kroen 
Driverhuset er malet, der følges op med mere maling i øvrige lokaler 
Vand i kunstnerrummet: reparation af tag er foretaget 
Terrassen er renset 
Ny ismaskine indkøbt med økonomisk fordel 
 

• Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl 

Nyheder bringes på Facebook, ellers ikke meget nyt pt. 
Et evt. sommerprogram udsendes måske også via medlemslisten 
 

• Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup 
Kulturkalenderen præsenteret og omdelt 
Programmet er i år mere omfattende, grundet Corona-krisen, der har medført, at flere 
arrangementer måtte flyttes fra denne sæson ind i den kommende sæson 
 

• Medlemsudvalget, Iben Bækgaard 

Afbud 
Camilla Svanebjerg orienterer, medlemsudvalget laver ikke entre givende arrangementer 
Arrangementer baseres mest på aktuelle spontane indslag, børne-aktiviteter for forskellige 
aldersgrupper 
Der er etableret en markedsførings- og en styringsgruppe  
Yderligeres strukturering tilstræbes 
Medlemsudvalget arbejder efter en strategi om at skabe en ”kro i kroen”  
Kommende samarbejde planlægges senere i samarbejde med den nyvalgte bestyrelse 
Der er kommet nye medlemmer ind i medlemsudvalget, men grupperne laver ikke 
fællesmøder på tværs, men arbejder selvstændigt 
 

• Økonomiudvalget, Ib Østlund   

Kroens økonomi er præget af Coronakrisen. 

Institutionen mangler indtægter ved udlejning af lokaler og buffetomsætning. 

Venneforeningen har ikke haft indtægter ved Banko siden begyndelsen af marts.  

Kroens likviditet er god, da vi ved årets begyndelse havde en kontantbeholdning på ca. 1,2 
mill. 

Vi får derfor ikke likviditetsproblemer i 2020. Årets resultat for 2020 vil være påvirket af 
ovennævnte. 
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Jeg har haft møde med revisor for at undersøge om vi kunne få glæde af de tilskudspakker 
der er vedtaget i Folketinget. Efter moden overvejelse vil jeg anbefale vi ikke søger tilskud. 

Da vi på bestyrelsesmødet den 27. april besluttede, at loppemarkedet skulle stå åbent i 
kalenderen frem til sommerferien, blev det protokolleret, at der ikke ville blive taget 
beslutning om loppemarkedet den 11. maj. 

Imidlertid ændrede bestyrelsen den 11. maj denne beslutning, og vi må se frem til et muligt 
tab for 2020 i størrelsesorden 150.000kr.  

Da loppemarkedet hører under mit ansvarsområde og jeg på grund af bisættelse ikke var til 
stede - så jeg efterfølgende i mødereferatet, at Loppemarkedet var aflyst. Jeg kontaktede 
straks formanden og gjorde opmærksom på at dette var i strid med aftalen den 27. april, og 
samtidig nævnte jeg, at vi har pligt til at holde generalforsamling – og ikke som det fremgik 
af referatet venter til næste år. 

Formanden besluttede, at der skal gennemføres generalforsamling i 2020, men ønskede 
ikke ændring om beslutningen vedrørende loppemarkedet. 

Dette er stærkt medvirkende til at jeg ønsker at trække mig fra bestyrelsen på den 
kommende generalforsamling. 

Der mangler i dag indbetaling af kontingent fra 73 medlemmer. Rykker nr. 2 vil blive 
fremsendt senere i denne uge. 

 
Formanden, Hanne Toke 
Intet 

   
Eventuelt 
 
 
Næste møde 
mandag den 10. august kl. 19:00 forud for generalforsamlingen 
 
 
Mødet slut kl. 21.30 
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