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BESTYRELSESMØDE, torsdag den 27. maj 2021, kl. 19.30 - KROSTUEN 
REFERAT 
Til stede: Ann Ulrich, Bruno Bjerre, Erik Wedø, Frank Holst Andersen, Hanne Toke, Jan Kongerslev, 
Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen, Tilde Gylling 
Flemming Jørgensen 
Afbud: Britt Isabell Olsen, Charlotte Dam, Jens Lassen, Mogens Bastrup 
  
Ved afbud til møde den 7. juni:  
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk   
 
Indsigelser og kommentarer til dette referat senest mandag den 7. juni 
 
Der afholdes møde i bestyrelsen torsdag den 27. maj 2021 kl. 19.30 med følgende dagsorden  

  
1. Spørgetid / Henvendelser 

 
2. Kommentarer til referat fra sidste møde 

 
3. Kommentar til dagsorden 

 
4. Genåbning af Kroen 

Genåbning af Kroen blev drøftet og følgende blev besluttet: 
 

• Kroen åbnes for brugere, herunder interessegrupper fra den 31. maj under hensyn taget til 
regeringens retningslinjer. Til orientering for alle brugere udarbejdes et koncentrat af 
retningslinjerne, som vil være gældende for alle aktiviteter på Kroen. 

• Alle interessegrupper skal udpege en kontaktperson, som meddeles Bestyrelsen ved Jens Lassen 
senest den 7. juni. Kontaktpersonen vil bl.a. være ansvarlig for kontrol af coronapas og 
overholdelse af forsamlingsretningslinjerne, mundbind og afstandskrav. 

• En oversigt over interessegruppernes kontaktpersoner vil herefter fremgå af Kroens 
hjemmeside. 

• Eventuelle spørgsmål rettes til Jan Kongerslev/Jack Bjørkbom. 

• Driftsudvalget bemander buffeten daglig fra og med den 7. juni 
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Banko: 
Opstart af banko blev drøftet, herunder accept af et kalkuleret underskud ved for få gæster 
under 80.  
Det blev besluttet at sigte på en første banko aften den 15. juni.  

 
Banko kan gennemføres under skyldigt hensyn til forsamlingsreglerne efter den 11. juni, til 
fremvisning af Corona pas, til afstandskrav og til brug af mundbind stående eller gående.  
 
Beslutningen bliver endelig taget efter en drøftelse mellem Flemming Jørgensen og Mogens 
Bastrup. Banko og Driftsudvalg koordinerer inden afholdelse af første banko. 

 
5. Sankt Hans: 

 
Sankt Hans gennemføres med udendørs grill, medbragte madkurve, bemandet buffet og bål: 

 

• Ansvar for gennemførelse af arrangementet, herunder eventuelt børnebål: Iben og Camilla? 

• Bruno sørger for ”ved til bålet” 

• Knud sørger for musik til sange samt tænding af bålet 

• Ann kontakter kontaktpersonerne fra Fredagscafeen med hensyn til bemanding af buffeten. 

• Jack sørger for klargøring og optænding af grillen 
 

6. Igangsættelse af planlægning af Skt. Hans aftens arrangement 
 

Eventuelt 
 
EVALUERING af mødet 
 
LØBENDE KALENDER 
 
Næste møde:  
Ordinært bestyrelsesmøde mandag den 07. juni kl. 19.30 
 
GENERALFORSAMLING – 9. august 2021 kl 19:30 
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