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REFERAT
BESTYRELSESMØDE, mandag den 15. august 2022, i Sydværelset, kl. 19:30
Deltagere
Carsten Krogsgaard Thomsen, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens Lassen, John Jensen,
Knud Ebbesen, Line Alstoft, Mia Bjerager, Mogens Bastrup
Afbud
Karsten Vrangbæk, Sandra Bælum
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 15. august 2022 kl. 19.30
1. Spørgetid / Henvendelser
Loppegeneral:
Tyveri fra Loppeladen
Cykeldele og istandsat cykel stjålet
Forholdsregler drøftet
Video-overvågning og omstilling af kodelås
Plakat-opsætning, der mangler folk
Nips-direktør mangler
2. Kommentarer til referat fra sidste møde
Ingen
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen
4. Udvidelse af viceværtstilling/ansættelse af deltidsassistance – notat vedhæftet
Jan Kongerslev orienterer om baggrund for notatet
Der er enighed om, at vanskelighederne med at rekruttere frivillige må føre til udvidelse af købt
arbejdskraft. Det er nødvendigt med en gennemgribende analyse af forsamlingshusets drift som
grundlag for bestyrelsens vurdering af, hvordan driften af huset skal organiseres i fremtiden,
herunder hvordan økonomien kan hænge sammen.
Arbejdsgruppe: Knud Ebbesen, Jan Kongerslev, Erik Wedø, Jens Lassen
Jan Kongerslev tovholder og indkalder til møde
Møde efterfølgende aftalt: torsdag den 18. august
Jan Kongerslev har fået bemyndigelse til at ansætte eksternt personel til opgaver, viceværten ikke
kan nå i hverdagene
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5. Drøftelse og beslutning vedr. flere forslag til kommende strategiplan for etablering af aktiviteter
og deres drift og økonomi, fremsat og behandlet på medlemsmøder i foråret – notat vedhæftet
Legeplads – se Udvalgsformændenes beretninger, punkt: Aktivitetsudvalget
Hanne Toke orienterer om forslag til projekter fra afholdt workshop, jf. notatets fem punkter, alle
medlemsprojekter
Styregruppe for de aftalte projekter: bestyrelsen
Hver af projektgrupperne udpeger en tovholder/formand med reference til
styregruppen/bestyrelsen
Grupperne genindkaldes og igangsættes (Hanne Toke)
1. En Kro, fælles for hele byen
2. Café/butik på Kroen, evt. Driveriet
3. Bedre vilkår i forbindelse med udlejning
4. Lokalestrategi, bedre udnyttelse af lokalerne, bedre overblik over faciliteterne
6. Udvalgsformænds beretninger:
Økonomi - Carsten Krogsgaard Thomsen
Afsluttet bogføring og regnskab for loppemarked vil blive orienteret på kommende møde
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft
Legeplads, Line Alstoft orienterer om etableringsproces og finansiering
Fondsfinansiering omtalt
Ejendomsudvalget ville kunne medfinansiere
Indsamlingsregler og -konto drøftet med henblik på etablering af særlig indsamlingskonto, af
hensyn til kravet om regnskabsaflæggelse og dokumentation af udgifter til Indsamlingsnævnet
(offentlig kontrolmyndighed)
Orientering om kommende arrangementer
Banko - Mogens Bastrup
96 gæster i snit sidste halvår, lidt lavere end ønskeligt, skyldes bl.a. ferietiden
Drift - Jan Kongerslev
Udlejning kører ”derudad” både sommer og i efteråret
Ny trailer anskaffes, ligeså udskiftes både et køle- og et fryseskab i Kroens køkken
Ejendom - John Jensen
Intet aktivt ejendomsudvalg i mange år, kun en-mands-betjening
Tidligere ejendomsudvalgsformand Bruno Bjerre kontaktes med henblik på overdragelse af
opgaverne i ejendomsudvalget til den nye formand John Jensen
Opdatering af energiforslag og handlingsplan iværksættes
Plan for ny energi på Kroen skal behandles. Gasfyrs-løsning omtalt
Dansk Varmeservice, Hillerød, kan evt. levere et tilbud til Kroen
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Information - Mia Bjerager
intet
Kultur - Karsten Vrangbæk - afbud
Kulturudvalget ser frem til øget samarbejde m/aktivitetsudvalget. - Vi inviterer aktivitetsudvalget,
når vi går i gang med planlægning af kalender for næste sæson
Eventuelt
Intet
Evaluering af mødet
Afviklet i god ro og orden, god stemning
KALENDER
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli
Sæson 2022-23, kommende møder
05-09-22, 10-10-22, 07-11-22, 05-12-22, 09-01-23, 06-02-23, 06-03-23,
20-03-23 eller 27-03-23: Generalforsamling
17-04-23 udskudt 14 dage pga påske
08-05-23 udskudt - periodetilpasning
12-06-23 udskudt pga grundlovsdag
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