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REFERAT 
BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. oktober 2022, i Sydværelset, kl. 19:30 
Deltagere  
Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, John Jensen, 
Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Line Alstoft, Mogens Bastrup, Sandra Bælum  

 Afbud Mia Bjerager 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.30 
Spørgetid / Henvendelser     
Bestyrelsen får besøg af Søren Lerche Mørck, Hillerød Byråd, SF med henblik på gensidig 
orientering om vores forventede kommende problemer med økonomi og drift, se i selve mailen 
med indkaldelsen 
Velkommen til Søren Lerche 
Præsentation af bestyrelsen 
 

Energiudgifternes udfordring v. Carsten Krogsgaard og John Jensen 
Vores udgifter til el og gas vil blive væsentligt forhøjede 
Forventet: el 180.000, gas 355.000 i 2023 med de pt gældende priser 
Det vil være nødvendigt at omlægge varmesystemet, og det kan finansieres via 
realkreditlån, som kræver godkendelse fra kommunen 
 

Frivillig-manglen 
Stigende lønudgifter ved erstatning af frivillige med ansatte lønnede medarbejdere 
udløses af stor mangel på frivillig arbejdskraft i de senere år 
Lønudgifterne er stigende hen over indeværende år allerede 
Udnyttelse af frivillige kræver en ny fir for tilrettelæggelse af arbejdsopgaverne. 
Der kan være behov for en frivilligkoordinator til administration af frivillige 
”medarbejdere”. 
Søren Lerche tager overvejelser og spørgsmål med tilbage til sit udvalg (kultur) i Byrådet 

 
1. Kommentarer til dagsorden 

Formanden orienterer 
 

2. Ungdomslokalet 
Susanne Kølbek har arbejdet på revitalisering af ungdomslokalet 
Med åbningstid fredag 16-22, med tilgængelig voksen ansvarlig som backup, på de aftener, hvor 
der er arrangementer i forvejen på Kroen 
Bidrag 20.000 fra lokalrådet 
Beregnet på elever fra 7-9 klasse 
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Egne drikkevarer må medbringes indtil jul, hvorefter det drøftes, om der skal foretages køb i baren 
i stedet for selv at medbringe drikkevarer 
Krav om eget eller forældres medlemskab 
 

3. Halvårsregnskab 
Carsten Krogsgaard gennemgår fremlagt halvårsregnskab 
med overslag over det kommende kalenderår 
Det er på kortere sigt nogenlunde tilfredsstillende 
Kulturudvalget bør kunne planlægge den kommende sæson ud fra de kendte rammer 
 

4. Organisationsgruppen 
Opdaterende orientering 
Debatmøde onsdag den 5. oktober mhp fremdrivelse af ny frivillig indsats og nye initiativer til 
aktiviteterne på Kroen 
 

5. Kroens initiativer i forhold til reduktion af energiforbrug 

Se ejendomsudvalgets indlæg 
Fastsættelse af max 19 graders-grænse 
Bevægelsessensorer til kontrol af lyset (forslag) 
Optimering af lys ved bevægelsesfølere pågår ved elinstallatør og vicevært. 
Kunstner-rummet er udført. 

Punktet genoptages på næste møde 
 

6. Udvalgsformænds beretninger: 
 
Økonomi - Carsten Krogsgaard Thomsen 
Ikke yderligere end punktet halvårsregnskab 
 
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft  
Der søges fortsat midler til renovering/etablering af legeplads 
Det er tænkt som og skal kun omtales og annonceres som beregnet til kroens brugere, daglige 
medlemmer såvel som lejere, men den skal alligevel leve op til gældende regler, som var det en 
offentlig legeplads 
Halloweenfesten er under fuld planlægning og afvikles i samme stil som tidligere år 
Solid bemanding i fredagscaféen 
 
Banko - Mogens Bastrup 
To nye frivillige indgået i den ugentlige banko afvikling 
September måneds gennemsnits-besøgstal er 106, gennemsnittet er nu 97 på årsbasis 
Der er intet forudsigeligt system i fremmødet til bankoaftenerne 
Den 1. januar stiger pladeprisen fra 10 til 12 kr. 
Ven/veninde arrangement afholdes alle spilledage i oktober og november for ad den vej at skaffe 
flere gæster til spillet  
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Drift - Jan Kongerslev 
Stadig svigtende tilslutning på caféholdene 
Der er oprettet en reserveliste af ”ekstra-ekstra frivillige” som tilkaldevagter 
Forsøg på etablering af én stor gruppe cafévagten overvejes stadig 
 
Ejendom - John Jensen 
Dansk Varmeservice gennemgår kroen med viceværten og John Jensen i den kommende uge med 
henblik på udarbejdelse af et udspil til energiløsning 
Aktuelt er opsat nødvendige el-blæsere, mens fyret står stille ind til videre 
Nye termostatventiler, digitalt styrbare, opsættes i forskellige lokaler, behov for ca 60 termostater 
Den lille varmeblæser i Salen må gerne tændes ved behov, mens det store anlæg kun tændes ved 
særligt behov 
Forsikringerne er tjekket og helt ok 
John Jensen sender regninger for udført arbejde til økonomiudvalget til godkendelse 
 
Information - Mia Bjerager 
Hjemmesideudvalg holder møde på torsdag den 6. okt 
Monica Bindslev vil være behjælpelig med etablering af en ny hjemmeside 
 
Kultur - Karsten Vrangbæk 
Betryggende, at næste sæson kan planlægges inden for de kendte rammer 
Første halvår balancerer pænt 
Stig Møller arrangementet imødeses med spænding 
 
Eventuelt 
Fællesspisning – billetbetalingen går ind på Place2Book, udredning aftalt 
De to kommende arrangementer med fælles spisning afholdes  
mandagene den 31. oktober og 28. november 
 
Evaluering af mødet 
Ro og disciplin på alle fronter, velafviklet i god ånd 

 
Sæson 2022-23, kommende møder 
07-11-22, 05-12-22 – regler for drikkevarer i ungdomslokalet genoptages som punkt 
09-01-23, udskudt en uge pga nytår, 06-02-23, 06-03-23,  
20. eller 27-03-23: Generalforsamling   
Ny bestyrelse, datoerne forventes at være 
17-04-23 udskudt 14 dage pga påske  
08-05-23 udskudt - periodetilpasning  
12-06-23 udskudt pga grundlovsdag 
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Til indkopiering på ny dagsorden 
 
Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, John Jensen, 
Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Line Alstoft, Mia Bjerager, Mogens Bastrup, Sandra Bælum  
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