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BESTYRELSESMØDE, mandag den 11. maj 2020, kl. 15.00 i Søværelset
REFERAT
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne Toke,
Ann Ulrich
Afbud: I mødet deltager kun formanden, næstformanden og sekretæren samt de syv udvalgsformæn
Dette skyldes det aktuelle forbud mod at samles mere end ti personer
Afbud fra Ib Østlund, Iben Bækgaard, Bruno Bjerre
Loppegeneralen har givet tilsagn om, at vi kan tilkalde ham med kort varsel til mødet ved behov.
Afbud til mødet, mandag den 8 juni:
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 fra møde den 11. maj er tirsdag den 19. maj 2020
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 11. maj 2020 kl. 15.00 med følgende dagsorden
1. Spørgetid/Henvendelser
Ingen
2. Kommentarer til referat
Ingen
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen
4. Beslutning vedrørende generalforsamling
INDSAT efter mødet:
Vi afholder generalforsamling, når forholdene tillader det, og datoen bliver udmeldt på hjemmesiden i
juni måned, efter mødet den 8. juni.
Genralforsamling aflyses i år, indkaldes på sædvanlig vis i marts 2021
Den siddende bestyrelse fortsætter med nødvendige konstitueringer indtil næste generalforsamling
Årsregnskabet offentliggøres på hjemmesiden (Ib ØStlund) med samtidig udsendelse via
medlemsregstret med orientering om, at
1. generalforsamlingen er aflyst/udskudt til marts 2021
2. årsregnskabet kan findes på hjemmesiden under bestyrelsens fane
5. Drøftelse af mulighederne for genåbning af kroen
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2113-0847
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På baggrund af nødvendig afventen af regeringens næste udmeldinger og situationens forløb generelt
blev det besluttet holde Kroen helt lukket indtil skolerne starter igen efter sommerferien, dvs medio
august

6. Sct. Hans. Beslutning om der skal afholdes Sct. Hans, og i hvilken form
Som følge af beslutning om lukning af Kroens aktiviteter indtil nyt skoleår begynder, er Sankt Hans
arrangement også aflyst
7.
a.
b.
c.

Loppemarked:
Beslutning på mødet om der skal afholdes loppemarked d. 23. august
Loppemarked med salg af bøger og musik i forbindelse med julemarked.
Nødebo Bæredygtigt reparerer el apparater, som kan sælges på nettet.
De vil gerne forestå salget og opsætning på nettet.
d. Modtagelse af loppeeffekter er organiseret af loppegeneralen, således at alle forholdsregler vedr.
corona smitte overholdes.
Loppemarkedet 2020 er aflyst.
Indlevering af effekter til næste loppemarked kan påbegyndes i foråret 2021.
Indtil da lukkes omgående helt for tilgang af effekter til Loppeladen
Etablering af alternativt salg i forbindelse med julemarked 2020 drøftet og overvejes yderligere

8. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup

Banko forventer at kunne åbne primo september, 1. eller 8. september
Etablering af annonce- og reklamekampagne forud for åbning
Drøftelse af afviklingsmuligheder i forbindelse med buffistvagter, servering og service
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev

Intet
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre

Afbud
d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl
Intet
e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
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Arrangement 14. juni med Ensemble Felix er aflyst, kulturkalenderen er på vej til trykkeri
Kulturudvalget har modtaget støtte fra Solistforeningen til afvikling af de klassiske koncerter, kr.
10.000

f. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Afbud
g. Økonomiudvalget, Ib Østlund
Afbud
Formanden, Hanne Toke
Intet
Eventuelt
Intet
LØBENDE KALENDER - Næste møder:
Næste bestyrelsesmøde afholdes umiddelbart efter regeringens varslede næste udmelding
vedr. fase 3
mandag den 8. juni kl 1930 i Søværelset
OBS: med deltagelse af den samlede bestyrelse
Mødet slut kl. 16.15
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