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REFERAT  
BESTYRELSESMØDE, mandag den 06. december 2021, kl. 19.30 i Sydværelset 
Til stede:  

Bruno Bjerre  
Carsten Krogsgaard Thomsen  
Charlotte Dam  
Erik Wedø 
Hanne Toke  
Jens Lassen  
Kirsten Aunstrup  
Knud Ebbesen  
Line Alstoft  

Afbud: 
Ann Ulrich 
Jan Kongerslev  
Mogens Bastrup   
Vanessa Poulsen 

 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 06. december 2021 kl. 19.30 

  
1. Spørgetid / Henvendelser 

A  
Stig Møller fra FUT-klubben: Lejekontrakt savnes (den gamle er udløbet) 
Ny kontrakt på fast brug mandag ønskes på 10 års varighed 
Pladsmangel – ønsker mulighed for sporløs anvendelse af et hjørne af ungdomslokalet til ad hoc 
værkstedsbrug 
Ansøgningen skal indstilles af Driftsudvalget og godkendes i bestyrelsen, jf. fastlagte 
retningslinjer for lokaledisponering af 2. oktober 2017 
B 
Nødebo Lokalråd har ønsket formandens deltagelse i et møde i denne uge vedr. fokus på Nødebo 
på baggrund af et byrådsinitiativ, Line Alstoft supplerer formanden ved mødet 
 
 

2. Kommentarer til referat fra sidste møde  
Ingen 
 

3. Kommentarer til dagsorden  
Ingen 
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4. Årshjulet  
Det tidligere fremsendte forslag er godkendt 
 

5. Budgetforslag  
Gennemgang af Kroens forretningsmodel til orientering for bestyrelsen 
Gennemgang af budget og regnskab, udarbejdet af Carsten Krogsgaard Thomsen, Knud Ebbesen og 
Erik Wedø 
 

Bestyrelsen drøftede budgettet, herunder navnlig det realistiske niveau for bankoindtægterne i 
2022 i lyset af corona-situationen  
Udformningen af budgettet for Aktivitetsudvalget blev også drøftet på baggrund af det stigende 
aktivitetsniveau 
Det blev aftalt, at Knud Ebbesen og Line Alstoft mødes, så Aktivitetsudvalget kan blive inspireret af, 
hvordan Kulturudvalget styrer sin økonomi 
Budgettet drøftes igen og godkendes på bestyrelsesmødet i januar 
 

Udvalg til forskønnelse/opdatering/møblering og modernisering med særligt henblik på 
Hestelængen nedsættes med repræsentant fra Driftsudvalget (Jan Kongerslev eller anden udpeget 
af udvalget), Kulturudvalget (Jens Lassen), Aktivitetsudvalget (Line Alstoft eller anden udpeget af 
udvalget), Ejendomsudvalget (Bruno Bjerre) og Økonomiudvalget (Carsten Krogsgaard Thomsen) 
 

6. Corona situationen 
Teksten på hjemmesiden redigeres og opdateres – Hanne Toke 
Indendørs er der ingen krav om mundbind 
Men Kroen har eget lokalt krav om coronapas, selv om det ikke er et myndighedskrav 
Løssalgsbilletkøbere noterer navn på en liste, bankogæster afleverer telefonnumre ved indgangen, 
til brug ved evt. smitteopsporing 
Vi følger evt. kommende regler og opdaterer i forhold til skærpelser 

 

7. Evaluering af mødefrekvens 
Årshjulet giver svaret, ingen reduktion i møderækken, møder kan dog aflyses ved behov 

 

8. Udvalgsformænds beretninger: 
 
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft  

 Juletræsfest netop afholdt, men en del blev hjemme pga. corona-frygt 
 Ca. 60 børn deltog (60 slikposer uddelt!) 
 Aktiviteter fredage omkring caféen trækker flere gæster til 

Bedre legefaciliteter udendørs ønskes, der arbejdes på sagen, placering skal afbalanceres ift til 
gæster der lejer Kroens lokaler til selskabsbrug 
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Banko - Mogens Bastrup – afbud, input fremsendt og indsat herunder, let redigeret 
Banko har indtil udgangen af november haft i gennemsnit 96 gæster pr aften, men der er 
usikkerhed om den fortsatte udvikling pga. Corona-situationen  
Denne usikkerhed bliver afspejlet i budgettet for næste år med forbehold for eventuelle nye 
nedlukninger 
Vi er usikre på og bekymrede for den fortsatte udvikling, idet den megen polemik om Corona helt 
givet skræmmer nogle af vore gæster væk.  
 
Drift - Jan Kongerslev – afbud, input fremsendt og indsat herunder 
Vi har modtaget det nye kasseapparat, som ikke er taget i brug endnu og afventer undervisning af 
alle café-vagterne samt udfærdigelse af en brugervejledning. Arbejdet hermed er i gang. 
Indtil videre kører vi derfor videre med løsningen uden kasseapparat, og det fungerer udmærket til 
de flestes tilfredshed - måske lige med undtagelse af Skat😉 

 
Ejendom – Bruno Bjerre  

 Omlægning af flaskeafhentning (brugte vinflasker mv.) har krævet anlæg af flisebund  
Nye pærer til salen er indkøbt og skal opsættes, så lyset kan slukkes helt 

 
Information - Ann Ulrich – afbud 
27. marts skal afholdes informationsdag for nye borgere i byen 
Ann Ulrich, Carsten Krogsgaard Thomsen, Jan Kongerslev  og Hanne Toke er værter 

 
Kultur - Kirsten Aunstrup 
Ny sæson er klar til endelig planlægning, udvalgsmødet den 9.12. er derfor aflyst 
Kulturudvalget har ikke været involveret i aftalen om mødet med Lars Løkke den 15. dec., trods 
annoncering derom 
Aftalen om spisning og ophold på Kroen i forbindelse med arrangementet er i øvrigt aflyst pga. 
corona-situationen, så arrangementet afholdes derfor udelukkende på Præstegården 
 
Økonomi - Erik Wedø [punktet flyttes, så det altid er første beretning ved kommende møder] 
Julemarked gav pænt overskud i marked og café 
Økonomien har det ok, vi har lavet aftale med en bogholder, der er ved at gennemgå og behandle 
alle liggende bilag med henblik på ajourføring af bogholderiet  
Bogføring af lønninger er ligeledes ved at blive behandlet og bragt på plads 
Viceværten vil udvide sit indberetningsskema, så det også omfatter mulighed for kontering i de 
respektive betalingspligtige udvalg 
Også oversigt over udlejede lokaler til intern brug bringes i orden 
Momsafregningen er på plads   
Interne afregninger gennemgås og vurderes i forhold til behov 
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Eventuelt 

MUS-samtaler med viceværten afholdes tirsdag den 7. dec. 

  

Evaluering af mødet 

Velafviklet møde i god ro og orden, med god stemning 

 
KALENDER 
Normale mødedage er første mandag i hver måned, undtagen i juli 
3-01-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
7-02-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
7-03-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
4-04-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
2-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
13-6-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 – afbud Jens Lassen 
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