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Referat
BESTYRELSESMØDE, mandag den 13. JUNI 2022, i Sydværelset
Deltagere: Hanne Toke, Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Jan Kongerslev,
Karsten Vrangbæk, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup, Sandra Bælum Christiansen
Afbud: Bruno Bjerre, Jens Lassen, Line Alstoft, Mia Bjerager
1.
2.
3.
4.

Spørgetid / Henvendelser - der kom ingen
Kommentarer til referat fra sidste møde - intet
Kommentarer til dagsorden - intet
Søren Skals kommer og tager billeder af bestyrelsen
På grund af mange afbud udsættes fotograferingen til 15/8, hvor alle forhåbentlig er med
5. Orientering fra mødet ang. hjemmeside
På Jan Hovards anmodning har Mia Bjergager, Hanne Toke, Knud Ebbesen og Jens Lassen
den 23. maj holdt møde om hjemmesiden. Jan Hovard savnede respons og input fra Kroen
til hjemmesidens indhold.
Et initiativ fra bestyrelsen sidste år havde ikke ført til noget. Det blev aftalt at der arbejdes
med to udviklingstrin.
En eventuel ny-lancering af hjemmesiden som del af en samlet informationsstrategi for
Kroen og en justering af den eksisterende hjemmeside, så den kan fungere godt i perioden
frem til en eventuel ny hjemmeside, er sat i drift
Jan har påtaget sig at vedligeholde den nuværende hjemmeside med de justeringer, der
måtte ønskes, men vil ikke tage sig af en relancering.
Mia sammensætter en arbejdsgruppe, som starter arbejdet i september. Mia, Hanne, Knud
og Jens deltager
6. Status for undersøgelse af energiforbedring, Carsten Krogsgaard Thomsen
Carsten har efter en afsøgning af mulighederne bedt to konsulentfirmaer give tilbud på en
analyse af det eksisterende varmesystem på Kroen og anbefalinger til fremtidige løsninger
Det er usikkert, hvor længe vores gasfyr kan holde, og i alle tilfælde er der behov for en
afklaring af mulighederne for reduktion af varmeudgifterne. Carsten vil inddrage den nye
ejendomsudvalgsformand i projektet. Der var enighed om at igangsætte undersøgelsen
7. Udvalgsformænds beretninger:
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft
Sankthans er der nu styr på, udover bålet. Har været i kontakt med skovskolen som har
meldt tilbage de desværre ikke kan hjælpe, da eleverne sidder med eksamen.
Sandra vil spørge skovløberen ved Kildeportvej, om han kan hjælpe
Sankthansbålet på Kroen er annonceret i Kirke & Kro, der kommer i weekenden
Dans er afsluttet og vi håber at kunne starte endnu en sæson op næste år, hvor tilmelding
kører gennem kroen
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Vi er stadig i gang med at undersøge mulighederne for finansiering af en ny legeplads
Vi er ved at starte indsamlingen op, og efterfølgende vil vi søge div. fonde
Banko - Mogens Bastrup
Der har i gennemsnit været ca. 100 deltagere ved bankoaftenerne i maj måned, og det er
tilfredsstillende
Banko forventer at leve op til budgettets forventninger
Der vil blive brug for nye frivillige på flere områder
Mogens genopstiller ikke i 2023.
Drift - Jan Kongerslev
Den generelle prisudvikling i Danmark betyder, at det vil blive nødvendigt at hæve priserne
på drikkevarer i caféen, når der genåbnes efter sommerperioden
Lejepriserne er hævet, og priserne på spisebilletter er også hævet fra næste sæson
Bestyrelsen havde en diskussion om prissætning i forbindelse med oktoberfesten, hvor det
vil blive nødvendigt at få maden leveret udefra
Det vil blive afgjort i en dialog mellem aktivitetsudvalget og driftsudvalget
Ejendom - Bruno Bjerre - afbud
Bruno Bjerre har efter længere tids samarbejdsvanskeligheder med viceværten besluttet at
fratræde opgaven som formand for ejendomsudvalget med øjeblikkelig virkning
Bestyrelsen tager med beklagelse beslutningen til efterretning og vil i henhold til
vedtægterne afholde en ekstraordinær generalforsamling den 20. juni, hvor der kan vælges
en efterfølger for resten af valgperioden frem til den ordinære generalforsamling i 2023
Samtidig takker bestyrelsen Bruno for den store indsats, han har bidraget med i mere end
12 år som ejendomsudvalgsformand.
Information - Mia Bjerager - afbud
Kirke & Kro udkommer i den kommende weekend
Kultur - Karsten Vrangbæk
Sæson 2021-22 sluttede med en forsinket Mad & Musik aften 3. juni og starter igen med en
koncert 25. september. Kulturkalenderen for sæson 2022-23 udkommer i weekenden
sammen med Kirke & Kro og har også nogle af aktivitetsudvalgets arrangementer med
Økonomi - Carsten Krogsgaard Thomsen
Der er flere, som ikke har betalt kontingent. Enkelte har meldt sig ud, men for de fleste
skyldes det formodentlig glemsomhed
Vi tilkøber et modul til foreningsadministrator, så der kan tilbydes automatisk kortbetaling
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8. Eventuelt
Jan, Hanne og Carsten har udarbejdet en bruttoliste med idéer, der fremkom på
workshoppen i april. Den vil blive sendt ud til alle workshoppens deltagere med henblik på
at få deres kommentarer, inden den færdige oversigt lægges frem på bestyrelsesmødet den
15. august. Forhåbningen er at der kan laves en 5 års handleplan for fornyelser
KALENDER
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli
Sæson 2022-23
15-08-22 Første møde efter sommerferien - strategi behandles
05-09-22
10-10-22
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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