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BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. december 2020, kl. 19.30 i Søværelset 
REFERAT 
Til stede: Britt Isabell Olsen, Bruno Bjerre, Charlotte Dam, Erik Wedø, Frank Holst Andersen, Hanne 
Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen,  Mogens Bastrup 
Afbud: Ann Ulrich, Tilde Gylling,  
 
Afbud til møde, mandag den 4. januar 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 15. december 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 7. december 2020 kl. 19.30 med følgende 
dagsorden  

  
1. Spørgetid / Henvendelser 

ingen 
  

2. Kommentarer til referat fra sidste møde 
ingen 
 

3. Kommentar til dagsorden 
ingen 
 

4. Coronasituationen - orientering / drøftelse 
Pressemødet kommenteres, og konsekvenserne hos os drøftes 
Aflysning af kommende arrangementer i kulturen 
Til 3. januar er alt, som i ALT, lukket og aflyst på Kroen 
Der kommunikeres ud på hjemmesiden allerede i aften, den 7. dec. v./ Knud 
 

5. Status på økonomien under Coronasituationen 
Erik Wedø orienterer, 232.000 mangler ift 2019 pr. 1. nov. 
Forpligtelserne klarer vi dog alligevel ved at tære på kassebeholdningen, stadig en pæn 
ressource i banken. 
Ved budgetlægningen skal der tages særlige hensyn i forhold til coronasituationen og dens 
varighed. Det kommunale tilskud tildeles i samme størrelsesorden som sidste år, trods 
manglende besøgstal, der ellers er regulerende for tildelingen. 
Forslag til mulige besparelser ønskes, svar til Erik Wedø efter tildeling af foreløbige budgettal fra 
Ib Østlund 
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Knud Ebbesen foreslår hurtig igangsættelse af input til budgtlægningen og en drøftelse af 
budgetlægningen i februar. Udvalgsformændene sender input inden 1. januar til Erik Wedø. 
Udgangspunktet kunne være den oversigt, måske lidt udspecificeret, som er omdelt på mail 
Password som kun giver ”kiggeadgang” sendes snarest til alle medlemmer af bestyrelsen 
Knud Ebbesen: Den ekstra tilskudsordning for kultur gælder nu også i februar 

 
6. Forslag til velkomst for nye medlemmer 

Hanne Toke orienterer pva sig selv, Jan Kongerslev og Britt Olsen om udsendt forslag til 
velkomst for nye medlemmer. 
Kan dog ikke iværksættes lige nu, som situationen er 
Man vil orientere folk om Kroens medlemsstruktur og arbejdsopgaverne, så kommende og nye 
medlemmer kan vide, hvor man kan melde sig ind som hjælper. 
Der er enighed om at anvende Fredagscaféen som base for denne aktivitet, en gang i kvartalet. 
Britt Olsen vil dog gerne have orienteringen hypppigere, hvilket vil kunne planlægges senere 
 
Hillerød kommune afholder årlige velkomsmøder for indflyttere i Hillerød kommune 
Britt Olsen er ved at optage billeder til info og reklamebrug, opsætning og placering aftales 
efterfølgende 
Datoerne for orienterings-/velkomstmøderne annonceres forlods, så andre - formænd og 
frivillige - kan melde sig til som informanter for tilflyttere og nyere medlemmer 
Knud Ebbesen foreslår en fast dag, f. eks den 2. eller 3. fredag i måneden, som offentliggjort fast 
dag 

 

7. Drøftelse af forslag til workshop i forbindelse med Vision 2025 
Hanne Toke, Jan Kongerslev, Britt Olsen og Ann Ulrich er forslagsstillere 
Dagen er sat til 14. marts 09.30 – 14.00, og er reserveret i Kroens kalender 
Forhåndsorentering, budgetforslag/behov 3-4.000 kr. 
Vi vil gerne have klarlagt,  hvordan Kroen skal fungere om fem år, det er det, workshoppen  skal 
forsøge at afdække og belyse. 
Strategi for, hvordan vi nærmer os et fælles mål for den fremtidige aktivitet og økonomi. 
Dagen skal dog ikke kaldes NBK, men noget, der ikke minder om navne for andre aktiviteter på 
Kroen 
 

8. Udvalgsformændenes beretning 

a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup 

Intet nyt, lukket til 1. marts, måske i gang igen i april og maj 
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b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev  

Kulturarrangementerne har kastet lidt indtægter af sig, og har fungeret ok takket være 

rutinerede buffister 

Kroen bliver fortsat malet indvendig, både træværk og vægge – og det pynter!  

Driftsudvalgsmøde den 14. dec. - plan om ændring af arbejdsgangen i baren, herunder evt. 

selvbetjening på visse aftener 

Billardholdet torsdag er ”gået på selvbetjening” allerede, men holder nu en pause i spillet 

Betalingerne forventes at kunne bygge på gensidig tillid 

 

c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 

Se under orientering fra driftsudvalget 
 

d. Infoudvalget, Ann Ulrich 

Afbud 

 

e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup 

Orientering om de afholdte arrangementer, som vi trods alt har kunnet afvikle, nogle endda 

med venteliste 

Kulturpulje kan stadig ansøges 

Forventet underskud reduceret væsentligtv qua tildeling fra Kulturpuljen,  

ølsmagning 5. februar er rykket ud i fremtiden til den 15. oktober, dvs i den ny sæson, men 

uden for årskortet 21-22  

Det meste af programmet er planlagt og under kontrol 

Aflyste Kim Bildsø / Divya Das 9. december forsøges indsat i programmet først i det 

kommende år, ligesom der også skal træffes nye aftaler med andre aflyste musikere. 

 

f. Medlemsudvalget, Britt Isabell Olsen 

Camilla Svanebjerg har fået lov til at åbne for børneklubaktivitet under forudsætning af 

voksen-ansvar/tilstedeværende tilsyn 

 

g. Økonomiudvalget, Erik Wedø 

Det er blevet nødvendigt at udskifte flere af Kroens mobilepaynumre, pga af en tidligere fejl 

i forholdet mellem konti og mobilnumre, ren bank-og telefonteknik. 

Herom senere, når de nye numre træder i kraft. 
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h. Formanden, Hanne Toke 

LOKALDYSTEN / et motionsløb: 

Der har været afholdt møde, og der skal nedsættes en styregruppe, arrangement mellem 

marts og september, to timer, man skal selv koordinere og fastsætte hvornår, og optælle 

hvor mange km der løbes, der kommer eksterne kontrollører. 

Udsendte informationer og invitationer til mulige deltagere og aktører i Nødebo er stadig 

ikke blevet besvaret til Hanne Toke. 

Frank Holst Andersen tilbyder, at Stafet for Livet gerne vil deltage lørdag den 28. august 

[Kroen er udlejet denne weekend] Gentjek Kroens Kalender 

 
Eventuelt 
GDPR 
Nogen vil kunne tage anstød af, at en person, der var smittet deltager i et af kroens 
arrangementer, efterfølgende blev identificeret som mand i en orientering til øvrige gæster i 
samme arrangement. 
Lille drøftelse herom i et forsøg på afklaring 
 
EVALUERING af mødet 
Velafviklet møde i god ro og orden, god stemnning 
 
LØBENDE KALENDER 
Alle møder kl. 19.30 i Søværelset 
Nye møder: 4. januar, 1. februar, 1. marts, 12.  april, 3. maj og 7. juni 
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