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BESTYRELSESMØDE, mandag den 27. april 2020, kl. 15.00 i Søværelset
REFERAT
Til stede: Jan Kongerslev, Hanne Toke, Kirsten Aunstrup, Ann Ulrich, Ib Østlund, Bruno Bjerre, Jens
Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Mogens Bastrup,
Afbud: Iben Bækgaard
Medlemmer uden formandskab deltager ikke pga reglen om max 10 deltagere pr samling (corona)
Afbud til næste møde
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 27. april: tirsdag den 5. maj
Der er afholdt møde i den reducerede bestyrelse mandag den 27. april 2020 kl. 15.00 med
følgende dagsorden
Forholdsregler på Nødebo Kro i forbindelse med corona-virus
1. Situationen lige nu:
Der er fortsat lukket for alle aktiviteter på Nødebo Kro.
Bestyrelsen følger nøje med i de beslutninger, der meldes ud fra regering og
sundhedsmyndigheder, og agerer relevant derefter.
Der er kommet henvendelser fra to mindre grupper, der ønsker at genoptage aktiviteterne på
kroen nu. Bestyrelsen kan ikke tillade aktiviteter lige nu, hvorfor ønskerne desværre ikke kan
imødekommes.
Banko er fortsat lukket ned, og der er ikke udsigt til at det bliver muligt at afholde banko foreløbig,
idet det er umuligt at organisere, så deltgerne kan sidde med to meters afstand. Det er også
bestyrelsens opfattelse, at mange af de frivillige, der hjælper til, ikke ønsker at møde op, idet de er i
risikogruppen i forhold til corona smitte. Det betyder, at der bliver et stort indtægtstab for Kroen i
2020.
Der afholdes nyt bestyrelsesmøde d. 11. maj kl. 15.00, hvor bestyrelsen vil forholde sig til de nye
udmeldinger fra regeringen.
På dette møde tages der også stilling til, om Sct. Hans arrangementet kan gennemføres, muligvis i
en lidt ændret form, hvor der holdes afstand.
2. Forslag til dato for generalforsamling
Endelig beslutning om generalforsamlings afholdelse besluttes først efter myndighedernes
udmelding op til den 10. maj.
Bestyrelsen foreslår allerede nu generalforsamling til afholdelse mandag den 8. juni, hvis det bliver
muligt. Evt. med begrænset deltagerantal for at have mulighed for at holde afstand.
Hvis det sker, vil der blive indkaldt via medlemssystemet umiddelbart efter bestyrelsesmødet den
11. maj 2020.
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3. Økonomi, herunder hjælpepakker
Ib Østlund orienterer om den økonomiske situation, om Kroens tab under krisen og om mulighed
for hjælpepakker. Disse er ikke afklaret, men afhænger af kommende møder med relevante
myndigheder.
Bestyrelsen drøftede andre muligheder for besparelser på budgettet under corona krisen.

Institutionen og Venneforeningen har indtil nu ikke lidt større tab , end det kan dækkes af
egenkapitalen.
4. Loppemarked
Muligheder drøftet, bestyrelsen er umiddelbart indstillet på afvikling af almindeligt loppemarked
den 23. august – hvis det bliver muligt.
Som alternativ har man valgt søndag den 18 oktober – hvis det bliver muligt
Den endelige beslutning vedr. afholdelse af loppemarked er dog endnu ikke truffet, og bliver det
heller ikke på mødet den 11. maj, da bestyrelsen ønsker at følge udviklingen tæt og ikke er bundet
af andre aftaler. En udmelding om endelig dato kan således godt afvente udviklingen.
Loppeeffekter:
Kroen modtager fortsat gerne salgbare effekter på lørdage kl 10 til 12 med aflevering i Loppeladen.
Man skal selv bære loppeeffekterne ind i laden efter anvisninger, så det er muligt at holde afstand.
Loppegeneralen sørger gennem udarbejdelse af vagtplan for, at der er kvalificerede modtagere til
stede til vurdering af det indleverede, så vi kun modtager salgbare effekter og henviser øvrige ikke
anvendelige effekter til aflevering på Solrødgård/affaldsstationen
Formanden orienterer loppegeneralen om beslutningen
5. Forslag fra Camilla Svanebjerg om nedsættelse af en arbejdsgruppe, der skal udarbejde forslag
til samarbejde mellem kulturudvalg, medlemsudvalg og driftsudvalg
Bestyrelsen finder det umiddelbart overflødigt at nedsætte en arbejdsgruppe til udvikling af
samarbejdet mellem de tre foreslåede udvalg, og anbefaler, at medlemsudvalget forsøger at
etablere sig med et passende antal medlemmer og en formand, således at den tidligere vedtagne
aftale om gensidig repræsentation (og dermed samarbejde) i de tre udvalg medlemsudvalget,
kulturudvalget og driftudvalget muliggøres.
6. Kulturudvalgets orientering, ved Kirsten Aunstrup
Aflysninger:
Vi måtte aflyse seks arrangementer i marts og april – heraf to nøddeknækkeraftener, tre koncerter
og et foredrag.
For to af koncerterne og foredraget er der aftalt nye datoer i efteråret, så de kommer til at indgå i
den nye sæson 2020-21. Honorarmæssigt er der for to koncerter betalt halvt honorar ved
aflysningen og den anden halvdel betales når koncerten er afholdt.
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Den sidste koncert søges afholdt den 14. juni. Kan det ikke lade sig gøre, vil den blive afholdt 11.
april 2021 og således også indgå i den kommende sæson 2020-21.
Sæson 2020-21:
Da regeringen lukkede Danmark ned havde vi allerede indgået bindende aftaler for den
kommende sæson, så kulturprogrammet for sæson 2020-21 bliver mere omfattende end normalt,
nu hvor de udsatte koncerter og foredrag også indgår. Der bliver 27 arrangementer (evt. 28) under
årskortet mod normalt 24.
To af de forslag medlemsudvalget havde fremlagt, er nu indarbejdet i sæsonprogrammet for
kulturudvalget.
Kulturkalenderen 2020-21:
Kulturkalenderen vil denne gang kun medtage arrangementer, der henvender sig til et bredt
publikum både i og uden for Nødebo, mens arrangementer der primært henvender sig til
nødeboere vil blive markedsført i Kirke & Kro, Facebook og Min LandsBy.
Kulturkalenderen er afleveret til Niels Lillemose, der står for lay-out, og forventes klar fra
trykkeriet i begyndelsen af juni.
Der mangler endnu positivt svar fra en enkelt annoncør, mens de øvrige har tegnet annoncer igen.
Billetpriser og rabatter:
Vi fastholder samme prisniveau for billetterne i den kommende sæson og medlemsrabatterne
fortsætter uændret med mulighed for køb af årskort til 800 kr. og mulighed for køb af
enkeltbilletter i forsalg en uge før arrangementet med 20% prisreduktion.
Rabatordninger for medlemmer er kun til personligt brug.

7. Evt.
Intet
Mødet slut 16.45
Næste bestyrelsesmøde afholdes i Søværelset mandag den 11. maj kl. 15.00
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