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REFERAT 
BESTYRELSESMØDE, mandag den 07. februar 2022, kl. 19.30 i Sydværelset 
 
Til stede:  

Ann Ulrich 
Bruno Bjerre  
Carsten Krogsgaard Thomsen  
Charlotte Dam  
Hanne Toke  
Jan Kongerslev  
Jens Lassen  

Mogens Bastrup   
Vanessa Poulsen 

 Afbud: 
Erik Wedø 
Knud Ebbesen  
Kirsten Aunstrup  
Line Alstoft  

 
 

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 07. februar 2022 kl. 19.30 
  

1. Spørgetid / Henvendelser: 
Jens Lassen 
FORSLAG TIL MØDE FLYT 4. APRIL TIL 11. APRIL PGA FOREDRAG I KULTURENS REGI 
MØDET FLYTTET 
 

2. Kommentarer til referat fra sidste møde  
intet 

3. Kommentarer til dagsorden 
intet 
 

4. Generalforsamling 
a. Der er enighed i bestyrelsen om at ændre vedtægtens §5 vedr. antallet af ordinære 

medlemmer, og det skal på bestyrelsesmødet besluttes, om der i vedtægterne fremover skal 
stå 4, 5, eller 4-6 ordinære medlemmer.  
BESLUTNING: 4 ordinære medlemmer 
Når der er åbnet for vedtægtsændring, vil det være hensigtsmæssigt at ændre lidt på 
formuleringen vedrørende valgproceduren, samt efterfølgende at tilrette forretningsorden i 
forhold til, hvilket antal nødvendige mødedeltagere der skal til for at beslutninger kan træffes 
(hidtil min. 7 deltagere ved en bestyrelses størrelse på 14 personer) 
Forretningsorden redigeres iflg det vedtagne 
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b. Planlægning af den praktiske del vedr. GF 

Dirigent, stemmesedler, pc og projektor (Knud), medlemskontrol  
(Hanne Toke medbringer egen pc i nødstilfælde) 
Mikrofoner og lyd (Mogens B) 
Dirigent er Søren Skals  
Formandsberetninger fremsendes til Jens Lassen 
Vi mødes kl. 1900 i mødelokalet  
 

c. Udkast til indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling mandag den 7. marts 1930 
(efterfulgt af ordinært bestyrelsesmøde) 
Udsendelse af indkaldelse: Knud Ebbesen 
Niels Lillemose er dirigent  
 
 

5. Loppemarked 
Forslag om etablering af et loppemarkedsudvalg med fortsat egen økonomi og formand som 
medlem af bestyrelsen 
På generalforsamlingen fremsættes forslag om oprettelse af et loppeudvalg, som hvis forslaget 
bliver stemt igennem, dog først skal etableres efter at loppemarkedet 2022 er afviklet  
Der rettes henvendelse til potentielle kandidater til assistance for aktuel loppegeneral i forhold til 
afvikling af loppemarked 2022 
 

6. Corona situationen, opdatering  
Punktet udgår 
 

7. Udvalgsformænds beretninger: 
 

Aktivitetsudvalg - Line Alstoft - afbud 
 

Banko - Mogens Bastrup 
Ingen nyheder, dog 93 gæster første dag i februar, bedre end de forrige genstarter 

  
Overvejelser om hvorvidt Banko spillerne skal være medlem af Kroen, med stemmeret, og med 
medlemspris på kun 20 kr og uden øvrige rettigheder i forhold til Kroen, sættes på stand by, 
da der aktuelt pågår drøftelser på ministerielt niveau vedr. fastsættelse af regler for afholdelse og 
afvikling af bankospil i offentligt regi. Vi afventer yderligere retningslinjer fra Skatteministeriet 
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Drift - Jan Kongerslev 
Nyt kasseapparat kræver træning og omstilling, men det går nok 
Udlejningspriserne er sat op, men ligger trods alt i den lavere ende på markedet 
Effektueres med 10% for kommende udlejninger, hvor aftaler endnu ikke er indgået 

 
Ejendom - Bruno Bjerre  

 Pærerne i salen er udskiftet, så de nu kan slukkes helt og ikke blinker i brug 
   

Information - Ann Ulrich 
Møde afholdt i informationsmøde-udvalg bl. a. vedr. omdeling af nye info foldere til nytilflyttede 
Møde for nye den 27. marts, velkomst aktiviteter 
Charlotte Dam og Vanessa Poulsen har holdt et positivt godt møde med Jan Hovard om ændringer i 
hjemmesiden 
Opfordring til at brugere selv indsender ændringer i info om deres aktiviteter 

 
Kultur – Jens Lassen pva Kirsten Aunstrup, - afbud 
Genstartet med ca. 55 til flot koncert m Grarup All Stars 
Salget kommer stille og roligt i gang, og vi forventer helt normale tilstande fra næste sæson  
Kirsten Aunstrup ønsker ikke at genopstille som KU-formand, og træder i samme forbindelse ud af 
bestyrelsen. 
Udvalgets bestræbelser for at finde hendes afløser forventes at give resultat inden  
Generalforsamlingen 
 
Økonomi – Jens Lassen pva Erik Wedø, - afbud, men tekst fremsendt 
Om kroens økonomi osv. kan jeg oplyse, at vi (som sædvanlig) har en god stabil økonomi godt hjulpet af tilskud 

fra kunststyrelsen på 25.000 kr. 

Vores bogholder er snart ajour med bogføringen af 2021, men der resterer stadig nogle interne afregninger 

mellem den selvejende institution og forsamlingshusets venner. 
 

Det er indgået en aftale med driftsudvalget om håndtering af "overskydende" kassebeholdning (sedler) i caféen. 
  

Eventuelt 

 Intet 

 

Evaluering af mødet 

 Ingen kritik, fint og godt møde 
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KALENDER 
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli 
07-03-22 Ekstra ordinær generalforsamling og derefter ordinært bestyrelsesmøde 
28-03-22 GENERALFORSAMLING  
Ny bestyrelse forventes at følge den løbende kalender: 
11-04-22 Ordinært bestyrelsesmøde (flyttet fra 4. april) – afbud Knud Ebbesen 
02-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
13-06-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 - afbud Jens Lassen 
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