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BESTYRELSESMØDE, mandag den 1. februar 2021, kl. 19.30 - TEAMS
REFERAT
Bag skærmene: Ann Ulrich, Bruno Bjerre, Charlotte Dam, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens
Lassen, Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup
Afbud: Britt Isabell Olsen, Frank Holst Andersen, Tilde Gylling
Afbud til møde, mandag den 1. februar kl. 1930:
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk
Indsigelser og kommentarer til dette referat senest tirsdag den 09. februar
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 1. februar 2020 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid / Henvendelser
Ingen
2. Kommentarer til referat fra sidste møde
Ingen
3. Kommmentar til dagsorden
Indskrevet under div udvalgsberetninger
4. Coronasituationen - orientering / drøftelse
Ingen myndighedsopdateringer af relevans for Kroen
Se under div udvalg
5.

Generalforsamling. Planlægning og nye medlemmer

Dagorden kommer i K&K, kommende weekend
Der mangler klare tilbagemeldinger fra flere medlemmer
Bruno Bjerre genopstiller, Jan Kongerslev genopstiller, Knud Ebbesen opstiller
Økonomiudvalget stadig uafklaret, revisorerne afgår, men Ib Østlund og Søren Skals indtræder
som afløsere
Ved evt forlængelse af restriktionerne må vi udskyde generalforsamlingen
6. Lokaldysten, Status
Der svares ikke fra nogle af de lokale foreninger i Nødebo
I erkendelse af den vanskelige situation afstår vi fra deltagelse
Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
jens@info.dk
5277-1871
2113-0847
Dagsorden kan findes på de sædvanlige placeringer og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside
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Formanden orienterer Hillerød Kommune
7. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Intet er sket, forventer/håber genstart omkring 1. maj
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
Input til budgettet er sendt til økonomiudvalget
Viceværten har i perioden arbejdet med renovering (maling) på Kroen, og desuden foretaget
mindre reparationer sammen med Bruno
Har denne periode generelt været negativ på mange områder, er det dog et lyspunkt, at vi
har fået lavet så meget indendørs vedligeholdelse, som tilfældet har været
Det har ikke været muligt at Driftsudvalgsmøder
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Viceværten og Bruno Bjerre udfører løbende vedlighold af Kroen, maling og
sanitetsudskiftning
d. Infoudvalget, Ann Ulrich - intet
e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget har fundet nye datoer til stort set alle udskudte arrangementer
Sæsonen fortsætter derfor ind i juni måned
Aflysninger efter 1. marts kan ikke placeres i den kommende kalender, og må derfor aflyses
helt
Der er indgået aftaler med alle optrædende, og programmet for den nye sæson 2021-22 er
således på plads
Der forventes ikke økonomiske konsekvenser ved aflysning på grund af force
majeure/coronakrisen
f. Medlemsudvalget, Britt Isabell Olsen - afbud
g. Økonomiudvalget, Erik Wedø
Foreløbigt regnskab for 2020 og budget 2021 foreligger nu, og udsendes i sin midlertidige
form til orientering for bestyrelsen i denne uge til genoptagelse på bestyrelsesmødet
den 1. marts
Evt. korrektioner til budget modtages stadig
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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Endeligt budget 2021 udsendes snarest muligt i forhold til åbning efter krisen
Det normale tilskud til Kulturen indeholdes bogføringsmæssigt i år (kun i år!)
Omlægning af kreditforeningslån som foreslået accepteres uden forbehold og godkendes af
bestyrelsen, besparelsen på 110.000 er fordelt på 15 år.
Mobile pay: Der vil komme en ny nummerserie for Kroen, som vil fremgå senere, når alt er
på plads. Forberedelserne med skiltning mv iværksættes dog allerede nu
- kulturen dog med en lille forsinkelse af hensyn til brugerne på nettet
Vi vil kunne få gavn af visse dele af støttepakkerne, Erik Wedø arbejder videre med det.
Kommunen har omlagt sine procedurer for udbetalinger af støtte til forsamlingshuse, som
hidtil er blevet udbetalt primo januar, men har på opfordring lovet at udbetale 1. rate på
95.000 kr. inden månedens udgang
h. Formanden, Hanne Toke
Intet

Eventuelt
EVALUERING af mødet
Trods tekniske begyndervanskeligheder blev det et fint møde i god ro og orden
LØBENDE KALENDER
Næste møde: 1. marts kl. 19:30 på TEAMS
12. april, 3. maj og 7. juni, alle kl. 19:30 – form ikke aftalt
GENERALFORSAMLING PLANLAGT TIL
Mandag den 22. marts kl. 19:30
Ved fortsatte restriktioner må Generalforsamlingen udskydes

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

