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REFERAT
BESTYRELSESMØDE, mandag den 5. september 2022, i Sydværelset, kl. 19:30
Deltagere
Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, John Jensen, Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Mia Bjerager,
Sandra Bælum
Afbud Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Line Alstoft, Mogens Bastrup
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 5. september 2022 kl. 19.30
Spørgetid / Henvendelser
Se punkt 3
1. Kommentarer til referat fra sidste møde
Intet, men forslag om at udelade dette punkt fra dagsorden fremover, da alle jo har kunnet
kommentere i en uge inden udsendelse af referatet
2. Kommentarer til dagsorden
Intet
3. Henvendelse fra naboer
Klageskrivelsen behandlet
Bestyrelsen svarer direkte og personligt på henvendelsen
Det skal præciseres i kontrakterne, at der ikke må spilles musik uden for med f. eks Sound Box
Jan Kongerslev og Hanne Toke udarbejder og sender et svar
4. Evaluering af årets loppemarked, herunder
Drøftelse af en eventuel flytning af det årlige loppemarked
Der ændres ikke dato i 2023
Oversigt over omsætning på loppemarkedet – omdelt
Loppemarkedsudvalg:
En kandidat overvejer at stille op som loppegeneral - kontaktes af Jens Lassen vedr. udvalg og
bestyrelsesmøder
Kandidaten har efter mødet givet tilsagn om at ville deltage i alle relevante bestyrelsesmøder, og
vil derfor fremtidig være at finde på bestyrelsens liste over mødedeltagere og referatmodtagere
5. Forsikringer
Hvem er ansvarlig, og har vi de relevante forsikringer
Alt om forsikringer ligger hos Bruno Bjerre
John Jensen kontakter ham og får dokumenter vedr. så meget som muligt vedr. Kroen
Spørgsmål til kassereren: Hvilke forsikringer har vi, og hvad betaler vi for dem?
Se vedhæftede fil med oversigt over forsikringer
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
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6. Organisationsgruppen
Orientering og oplæg
Jan Kongerslev og Knud Ebbesen og orienterer, specifikt om vanskeligheden ved at skaffe frivillige
til permanente opgaver
Problemerne skal ses i langtidsperspektiv
Der holdes et debatmøde på Kroen den 5. oktober
Det skal beskrives, hvilke opgaver der skal løses, så potentielle frivillige har det at forholde sig til
Vi har behov for nogle forpligtende tilsagn om deltagelse i arbejdet
Flere vil dog hellere betale sig fra arbejdet og yde mere økonomisk end arbejde
Flere koncepter for Kroens fremtid bør skitseres
På debatmødet må gerne skaffes nye yngre medlemmer til arbejdsgruppen
7. Udvalgsformænds beretninger:
Økonomi - Carsten Krogsgaard Thomsen - afbud
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft - afbud
Banko - Mogens Bastrup – afbud, fremsendt:
Banko har fra august haft gnsn. 92 gæster, jvf. årsgnsn. er 96 pr aften
Det er ikke prangende, ca. 10 gæster for lidt pr gang
Økonomien siger ca. 170.000 kr netto pr. dags dato
Drift - Jan Kongerslev
Priserne i caféen er sat op, det har ikke mødt modstand
Caféen mangler mønter, så priserne justeres også i forhold til passende beløb
Udlejningspriserne bliver også sat op
Ejendom - John Jensen
Arbejdet med nabo p-plads og postanlæg på Kromarken falder på plads i den kommende weekend
Forskellige opgaver vedr. Kroen gennemgået med viceværten
John Jensen løser mindre opgaver ift Kroens behov ved egen virksomhed som leverandør
Information - Mia Bjerager
Hjemmesiden er under omstrukturering, flere ting er allerede ændret, om-redigeret og opdateret
Forslag om fælles lagring af information, koder til mapper, administration osv. til overvejelse
John Jensen vil forhøre sig om mulighederne hos en bekendt med kendskab til emnet
Kultur - Karsten Vrangbæk
Klar til at starte
Planlægning for kommende sæson er lidt udsat, der kommer et budgetforslag lavet under
hensyntagen til den kommende økonomi
Aktivitetsudvalget inviteres med ind til den kommende brainstorm i kulturudvalget
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
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Eventuelt
Evaluering af mødet
Mødet afholdt i god ro og orden, god stemning og sober tale
KALENDER
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli
Sæson 2022-23, kommende møder
03-10-22, 07-11-22, 05-12-22,
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

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

