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REFERAT
BESTYRELSESMØDE, mandag den 02. maj 2022, i Sydværelset
Deltagere – afbud markeres med rød kursiv – ingen afbud denne aften
Bruno Bjerre, Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev,
Jens Lassen, Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Line Alstoft, Mia Bjerager, Mogens Bastrup,
Sandra Bælum Christiansen
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 02. maj 2022 kl. 19.30
Ny bestyrelse
Formanden byder velkommen til nye medlemmer
Kort præsentationsrunde - registrering har fundet sted
1. Spørgetid / Henvendelser
Intet
2. Kommentarer til referat fra sidste møde
Intet
3. Kommentarer til dagsorden
Årshjulet, strategi- og planlægningsmøde skulle have været afholdt inden maj, men
kombineres med arbejdet i forbindelse med workshoparbejdet
Emnet behandles på bestyrelsesmødet mandag den 15. august
4. Loppemarked
Drøftelse af planlægning og organisering af loppemarkedet med Christian Wolfhagen
Christian Wolfhagen orienterer om planlægningen, som ”kører på skinner”
Indsamling af effekter starter medio maj, Ole Brauer forestår kørsel og Jytte Møller organiserer
den
Der ryddes op og gøres klar i Loppeladen, gammelt affald skal på omlasterstationen
Der indkaldes frivillige, og der mangler en køkkendirektør (for den gruppe, der laver mad til salg i
løbet af dagen, der arbejdes på at få ansat en ny til det store job)
Konklusion – der skulle være styr på det hele
In logning på Facebook med henblik på orientering om loppemarked løses i aften ved Knud
Ebbesens hjælp til Mia Bjerager
Plakater, opsætning – der mangler opsættere, der er banner ved jernbaneviadukt
Auktionarius Jesper Bo tjekkes, vil han i år? Ellers forsøger man at kontakte Thomas Lembourn
Der søges stadig en løjtnant til Loppemarkedet, som potentiel afløser for Christian Wolfhagen – der
kan måske udarbejdes en stillingsbeskrivelse og et ”stillingsopslag”, Christian Wollfhagen
udfærdiger beskrivelse og opslag
Eksisterende ”dosmer” / projektplan vil kunne anvendes af senere loppegeneral
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5. Kulturkalenderen
Der arbejdes på bedre fælles annoncering fremover
Vedr. Skt. Hans arrangementet
Driftsudvalget, Aktivitetsudvalget, Bruno Bjerre, Knud Ebbesen er fælles ansvarlige arrangører og
afviklere
6. Drøftelse af fremtidig energikilde
Carsten Krogsgaard Thomsen og Bruno Bjerre
Der er igangsat indhentning af 3 tilbud på installation af en varmepumpe
Knud Ebbesen foreslår en anden løsning: en art luft til luft, med varmeveksler – og det kan lade sig
gøre i forbindelse med vores eksisterende installationer af rør mv
Sandra B Christiansen: OBH har rådgivende ingeniører, der arbejder med den slags
Investeringen bliver meget stor, derfor overvejes et nyt realkreditlån og evt. omlægning af
eksisterende lån med orientering til Hillerød kommune
7. Legeplads
Aktivitetsudvalget arbejder på en ansøgning til finansiering af legeplads
Line orienterer om overvejelser ifm. anlæg af nyt legepladsområde
Overslag omring 150.000 bl.a. pga store krav til sikkerheden i anlægget
Vedligeholdelse er også en faktor, både økonomisk og sikkerhedsmæssigt
Krav til og vilkår for at foretage en lokal ”folkeindsamling” af bidrag til projektet undersøges (Jens
Lassen)
8. Udvalgsformænds beretninger:
==========================
Formanden - orientering om input på workshop
Energifyldt, initiativrigt
”Silotænkning” erstattes af nytænkning, forbedret information om aktiviteter og andet
Planlægningsproces: sammenskrivning af forslag og præsentation f. eks på strategimødet og for
bestyrelsen i det hele taget
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft
ikke yderligere
”Girls wanna have fun” i fredagscaféen 6. maj
Ønsker om flere arrangementer med direkte appel til yngre mennesker
Banko - Mogens Bastrup
Gennemsnit ca 95 pr gang, lidt under det ønskede antal
Spec. bem: Hestelængen bør ikke udlejes tirsdag eftermiddage til parkeringskrævende gæster
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Drift - Jan Kongerslev
Køkkenhoveri er problematisk, anvendelse af professionel rengøring
Ejendom - Bruno Bjerre
Aftale med Kroens nabo om etablering af indkørsel fra Krobakken, Bruno
Der sendes et skriftligt svar (formanden)
Information - Mia Bjerager
Info vedr. Kirke og Kro
Let drøftelse af behovet for et trykt blad
Kirke og Kro som husstandsomdelt projekt?
Findes hyggeligt, men ofte uaktuel
Søren Skals bliver ny redaktør og interviewer
Aftaler om (evt. nyetableret) hjemmeside og information etableres, møde den 23. maj:
Hanne Toke, Jan Hovard, Knud Ebbesen, Mia Bjerager, Jens Lassen
Kultur - Karsten Vrangbæk
Ny kulturkalender på vej til trykken med mange gode tilbud
Økonomi - Carsten Krogsgaard Thomsen
Regnskab 1. kvartal
Der mangler stadig lidt bogføring vedr. 1. kvartal, rundsendes til bestyrelsen, så snart det er klar
Stor gasregning på vej
Højere aktivitetsniveau styrker driften, så det ser ud som muligt at holde budgettet
Eventuelt
En enkelt kold aften i Hestelængen ifb med årstidsbestemt nedlukning af varmen generelt
Evaluering af mødet
Fuldt fremmøde, hyggeligt og effektivt
KALENDER
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli
2021-22:
13-06-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 - afbud Jens Lassen
Sæson 2022-23
15-08-22 Første møde efter sommerferien - strategi behandles
05-09-22
10-10-22
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07-11-22
05-12-22
09-01-23
06-02-23
06-03-23
17-04-23 udskudt 14 dage pga påske
08-05-23 udskudt - periodetilpasning
12-06-23 udskudt pga grundlovsdag
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