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BESTYRELSESMØDE, mandag den 5. oktober 2020, kl. 19.30 i Søværelset
REFERAT
Til stede: Ann Ulrich, Britt Isabell Olsen, Bruno Bjerre, Erik Wedø, Frank Holst Andersen, Hanne Toke,
Jan Kongerslev, Jens Lassen, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup,
Afbud: Kirsten Aunstrup, Charlotte Dam, Tilde Gylling,
,

Afbud til møde, mandag den 2. november kl. 1930:
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk (CTRL+ klik)
Indsigelser og kommentarer til dette referat senest tirsdag den 13. oktober
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 5. oktober 2020 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid/Henvendelser
Intet
2. Kommentarer til referat fra sidste møde
Intet
3. Kommentar til dagsorden
Filsti i referaterne udelades fremover af sikkerhedmæssige grunde
4. Kontingent
Til drøftelse / beslutning?
Reduktion af kontingent ved indmeldelse inde i sæsonen?
Forespørgsel om mulighed for reduktion af gældende årskontingent for en tre-måndeders
danseperiode, f.eks.
Der gives ikke reduktion for begrænset brug i løbet af en sæson (=et kalenderår)
Generel fastsættelse af kontingent tilkommer generalforsamlingen
5. Kulturudvalgets planlægning
Til drøftelse og beslutning
Der ansøges om accept til påbegyndelse af planlægning af den kommende sæson trods
imødeset større underskud i 2021 end de foregående år.
Knud Ebbesen redegør for kulturudvalgets problematik ift aftaler og økonomi, idet kontrakter er
indgået og ikke kan afmeldes.
Coronakrisen sætter dertil en begrænsning for normal publikumsadgang (reduceret antal) til
arrangementerne, så indtægterne formindskes betragteligt.
Formand Hanne Toke
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
formanden@noedebo-kro.dk
5277-1871

Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 15, 3230 Græsted
jens@info.dk
2113-0847
Dagsorden kan findes på de sædvanlige placeringer og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside
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En enstemmig bestyrelse tillader kulturudvalget at arbejde videre med planlægningen af
sæsonen 2021-22 efter de sædvanlige rammer, selv om der er risiko for større underskud i 2021
end tidligere.
6. Coronasituationen - orientering / drøftelse
Til 18. oktober gælder hidtidige regler, mundbind i Kroen, spec. Bar, Driverhus og Krostuen, som
i øvrigt skal lukkes kl. 22.
Ved deltagelse som tilhører i Salen er det ikke nok at man sidder, man skal også have ansigtet
vendt mod scenenområdet, der skal altså være koncertopstilling – hvilket også praktiseres her
på Kroen.
Bestyrelsen henstiller at Halloween arrangement på Kroen aflyses i overensstemmelse med
myndighedernes anbefaling. Britt Olsen aftaler med de øvrige arrangører.
Nytårsballet er aflyst
Salsa-aften med Little Havana Band den 7. nov. er aflyst (men flyttes til næste sæson)
7. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Banko er aflyst indtil 18. okt
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
Al aktivitet kræver bemanding af baren, buffisterne er usikre på afviklingsformerne
Vaccinationsdag krævede tilmelding, der var hurtigt forudbestilt, det forsøges at etablere en ekstra
dag med vaccinationstilbud
Sundhedsmyndighederne har besøgt os, fin ros til viceværten for tilstanden
Køkkenhoveri (kvartalsvis hovedrengøring, udført af spiseklubbernes medlemmer i turnusordning, ca
en gang om året pr medlem) er et problem, fordi der er for få aktive til at gøre rent
Det er overvejet om ekstern rengøring kan afhjælpe problemet
Hoveriet er nødt til at fortsætte som ordning, det er en betingelse for at deltage i en spiseklub at man
også indgår i rengørings-turnus
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Intet – nyt lys på vej
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d. Infoudvalget, Ann Ulrich
Oplæring i hjemmeside-redigering og kodning har fundet sted, Kroen er nu også på Instagram, hvor
man kan følge Kroens liv og aktivitet

e. Kulturudvalget, Knud Ebbesen pva Kirsten Aunstrup (afbud)
Orientering om afviklede aktiviteter og deres forløb
Overvejelser om afvikling af pauserne, evt. mulighed for at aflyse pauserne og koncentrere
koncerterne til ét sæt uden pause
Nøddeknækkerne fortsætter, men med under 15 deltagere tilmeldt spisning vil der ikke blive lavet
mad til danseaftener.
Der deltog 53 til Jan Harbeck
84 til Stig Fogh Andersen
og 58 årskort er solgt
Udsolgt til Jane og Shane søndag den 11. oktober

f. Medlemsudvalget, Britt Isabell Olsen
Halloween lagt ned / aflyst
Tilsyn med fredagscafeen hver fredag: Det fungerer fint i fredagscaféen, men med færre gæster end
før
Hestelængens rengøring er af svingende kvalitet
Julefesten for børn søndag den 6. dec står stadig åben, gendrøftes på novembermødet

g. Økonomiudvalget, Erik Wedø
Månedlige opfølgninger (økonomirapaporteringer) ønskes i Bestyrelsen, men bogholderiet kan ikke
pt imødekomme ønsket, men arbejder på at komme ajour

h. Formanden, Hanne Toke
Orientering om møde Hillerød kommune, med kultur og fritidsforvaltningen, på internet
Rikke Macholm: Kulturstrategi for Hillerød kommune er under overvejelse og udarbejdelse,
Gerne i dialog med de lokale kultursteder, om hvad der rører sig i området
Opfording til at komme med input til arbejdet
Netværkmulighed for flere organisationer og grupperinger
I mødet deltog også Louise Colding Sørensen og Dragan Popovic

Eventuelt
Jan Kongerslev: kan vi holde møder kl 1900
Vi fastholder 1930
Loppemarked og Stafet for Livet ligger i samme weekend, uge 33 - 2021, og det går ikke
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Frank Holst Andersen skal mødes med Birgit ? i Stafet for Livet om en flytning til juni måned
Melder tilbage til Erik Wedø tirsdag/onsdag den 6. / 7. oktober
EVALUERING af mødet
Stemningen er god, og mødet er forløbet meget tilfredsstillende
LØBENDE KALENDER
Alle møder kl. 19.30 i Søværelset
Næste møder:
mandag den 2. november, qfbud: pt ingen
mandag den 7. december
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