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GENERALFORSAMLING, mandag den 10. august 2020, kl. 19.30 i Salen
REFERAT
Til stede:, Mogens Bastrup, Jens Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Hanne Toke, Ann Ulrich, Bruno Bjerre, Erik
Wedø, Ib Østlund, Jan Kongerslev,
Knud Ebbesen for Kirsten Aunstrup
Afbud: Kirsten Aunstrup, Iben Bækgaard, Claus Wad, Frank Holst Andersen, Lene Thorsen
Der afholdes ordinær GENERALFORSAMLING mandag den 10. august 2020 kl. 19.30
Til generalforsamlingen er alle medlemmer af Foreningen Forsamlingshusets Venner velkomne.
Deltagertallet var ca 60
Dagsorden ifølge vedtægterne:
1. Valg af dirigent: Niels Lillemose
Forsamlingen godkender tidspunktet for og lovligheden af den indkaldte generalforsamling, der
blev rykket fra marts til august pga coronakrisen
2. Bestyrelsens beretninger.
Formændene aflægger beretning efter hinanden, derefter stemmes der om beretningerne
a. Formanden, Hanne Toke
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev
Bemærk særligt: Der ønskes hjælp fra potentielle viceværtafløsere i weekenden
c. Info udvalget, Ann-Britt Thorndahl
d. Kulturudvalget, Knud Ebbesen
e. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
f. Bankoudvalget, Mogens Bastrup
g. Medlemsudvalget, Ann Ulrich orienterer i formandens fravær, ingen beretning
Orientering om udvalgets aktiviteter for både børn og voksne, der er en del engagerede
medlemmer, som man håber på fortsat vil bidrage i de kommende år.
Strukturen en mindre fast end i traditionelle udvalg, men det fungererer positivt.
Spørgsmål fra salen:
1. Hasse Thornberg, Nøddeknækkerne, forespøger om nødvendige konsekvenser for
arrangementer for nøddeknækkeraftenerne
Der annonceres normalt, men tages forbehold og gives vejledning om danseforholdene
Der er max antal fastsat, og der er udarbejdet en vejledning hvor man følger
sundhedsmyndighedernes anbefalinger
2. Lene Henrichsen: ros til ejendomsudvalg for indsatsen i coronaperioden
Beretningerne er alle godkendt med applaus
Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
jens@info.dk
5277-1871
2113-0847
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Alle beretninger er vedhæftet referatet på hjemmesiden

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen, Ib Østlund
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for institutionen, Ib Østlund
5. Forelæggelse af budgetter for foreningen og institutionen til orientering, Ib Østlund
Regnskabet har været udsendt til alle medlemmer via medlemssystemet, så alle har haft
mulighed for at orientere sig
Der forventes en ny, men ikke rar, ordning for det kommunale tilskud, som Kroen normalt har modtaget
fra Hillerød kommune
Beretningen blev godkendt med applaus
6. Indkomne forslag
Der er ikke modtaget forslag til bestyrelsen
7. Fastlæggelse af kontingent
350 kr pr år pr medlem
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen
Følgende bestyrelsesmedlemmer blev valgt for perioden frem til GF i 2022
Britt Isabell Olsen, formand for medlemsudvalget
Ann Ulrich, formand for informationsudvalget
Erik Wedø, formand for økonomiudvalget
Kirsten Aunstrup, formand for kulturudvalget
Jens Lassen, ordinært medlem
Tilde Gylling, ordinært medlem
Charlotte Dam, ordinært medlem.
Følgende blev valgt på GF i 2019 for perioden frem til GF i 2021:
Hanne Toke, formand
Jan Kongerslev, formand for driftsudvalget
Bruno Bjerre, formand for ejendomsudvalget
Mogens Bastrup, formand for bankoudvalget
Frank Holst Andersen, ordinært medlem
Claus Wad og Ann Ulrich blev i 2019 valgt som ordinære bestyrelsesmedlemmer for perioden frem til GF
i 2021. Claus Wad ønsker at udtræde af bestyrelsen og Ann Ulrich er valgt til formand for informationsudvalget. Der er således to ledige pladser som ordinære bestyrelsesmedlemmer frem til GF i 2021.
9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
De hidtidige revisorer genopstiller:
Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
jens@info.dk
5277-1871
2113-0847
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revisor Cathrien Douzon-Damgaard
revisor Jannik Kølbæk
revisorsuppleant Helle Thorndahl
alle valgt med applaus
10. Evt.
Ingen input

Generalforsamlingen slut: 20:40
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Beretning ved generalforsamling d. 10. august 2020.
Først tak til alle som har ydet en fantastisk indsats for at kroen er et godt og spændende sted at være. Tak
til bestyrelsen for samarbejdet i dette første år som formand. Det har været spændende, udfordrende og
ikke mindst lærerigt for mig. Vi har haft nogle bestyrelsesmøder der overvejende har båret præg af gensidig
tillid og godt samarbejde.
Der er sket meget det seneste år, som har grebet forstyrrende ind i bestyrelsesarbejdet. Her tænker jeg
især på nedlukning af landet som følge af Corona. Det har fyldt meget det seneste halve år, og må siges
stadig at fylde meget. Herom senere.
Da bestyrelsen startede ud i foråret 2019, valgte vi 2 fokusområde, som bestyrelsen især ville give
opmærksomhed:
1. Vedligeholdelse af kroen. På trods af at mange yder en kæmpe indsats med at holde lokalerne ved
lige, kan det ses at der er så mange brugere, så alle lokaler blev gennemgået og opgaverne blev
prioriteret så det der trængte mest, blev ordnet først. Bruno kommer nok ind på detaljerne. Hvis
der er noget godt at sige om Corona tiden vil det være, at Jack fik mere tid, og at han har brugt den
på at male og ordne små reparationer i samarbejde med Bruno, så kroen nu fremstår rigtig pæn.
Tak for det til jer begge.
2. At skaffe flere frivillige og hermed også flere yngre medlemmer. Der var planlagt flere tiltag, som
desværre ikke blev til noget, da Corona ramte. Jeg tænker det er noget vi skal arbejde videre med i
den nye bestyrelse, da der fortsat er behov for flere frivillige.
Samarbejde:
Der er etableret samarbejde med ”Stafet for livet” i august måned 2019, hvor kroen stillede op med et hold
og lånte udstyr mikrofoner m.v. Dette samarbejde håber vi på, kan fortsætte også de kommende år,
ligesom vi også i år kan være behjælpelig med mikrofoner og lydudstyr.
Inden Corona nedlukningen havde vi også drøftelser med Nødebo lokalråd om der er muligheder for at
etablere et samarbejde. Konkret havde vi planer om at arbejde på at afholde en ”Nødebo dag”. Lidt en mini
kulturnat, som for to år siden, hvor alle foreninger og privat erhvervsliv sammen får mulighed for at
præsentere sig. Det håber jeg vi får mulighed for at arbejde videre med. Lokalrådet har også andre ideer til
samarbejde som vi kan arbejde med.
Senest har vi etableret et samarbejde med Frivilligcenter Hillerød og DGI, som har et projekt:
”Naturtræning og fællesskab for mænd over 60 år”. Her har vi aftalt at kroen stiller lokale til rådighed i
projektperioden med henblik på, at gruppen kan fortsætte som en interessegruppe når projektet slutter
efter 12 mødegange. For at deltage skal man selvfølgelig være medlem af kroen.
Siden marts har Corona pandemien fyldt meget for bestyrelsen, og alle der er aktive på kroen. Vi har
selvfølgelig rettet os efter de udmeldinger der har været fra regeringen og sundhedsmyndighederne, så
mange beslutninger har været givet på forhånd, og dermed ikke til diskussion. Bestyrelsen har løbende
været i dialog omkring beslutningerne, og har også mødtes med reduceret fremmøde af
bestyrelsesmedlemmer. Det har især været svært at aflyse loppemarked, men der har været enighed om,
at det vil være umuligt at styre. Og man må sige at det har været den rigtige beslutning set i lyset af at der
alligevel ikke bliver åbnet for forsamlinger på mere end 100 personer. Vi håber på der snart bliver mere
normale tilstande hvor vi kan mødes frit i større forsamlinger. Indtil da må vi holde fast i de arrangementer
der er muligt at afholde med de restriktioner der bliver meldt ud fra sundhedsmyndighederne.

Jeg glæder mig til endnu et år som formand for bestyrelsen, hvor jeg håber det bliver muligt at arbejde på
nye aktiviteter og samarbejde på tværs af foreningerne i Nødebo.

Tak til alle de mange frivillige der yder en kæmpe indsats i mange forskellige fællesskaber. Der er brug
for endnu flere, så hvis der sidder nogen der har lyst til at yde blot den mindste indsats skal du endelig
ikke holde dig tilbage.
Tak til Jack for at sørge for at kroen altid fremstår pæn og indbydende, og for det store malerarbejde
under Corona nedlukningen.

Beretning fra Ejendomsudvalget.
August 2020.

Ejendomsudvalget har i 19/20, ligesom alle andre haft et Corona år.
På en måde har det ”været meget godt” idet vi i første halvdel af 2020 har
været ”fri” for forstyrrende elementer på kroen.
Af større ”ting”, der er blevet udført i 19/20 kan nævnes følgende:
Nyt jord/græs på en stor del af arealet ved den store flagstang på søsiden af kroen
Nye vinduer på hele 1.salen – 12 stk.
Tag over kunstnerrummet repareret – der kom vand ind – ligesom en del af loftet har
været nedbrudt, så tagrummet kunne udtørre.
Der er lavet ny opslagstavle ved enden af kroen
Nyt postafhentningssted også ved enden af kroen ved Kromarken 2
Nyt asfalt i hele indkørslen til kroen
Renset alle fliserne på terrassen
Ny løskant på udvendig side af muren ved trappen i driverhuset. –vand trængte ind
Hele driverhuset malet indvendigt -. Med hvad deraf følger…
Hele medlemsindgangen og toilettet ligeledes malet og ordnet.
Rigtig meget af ovennævnte arbejder er alene udført af JACK – Så rigtig stor tak til
ham igen, for hans store engagement på kroen.
Ud over de større ting har der også været alt muligt andet forefaldende arbejde.Her
kan nævnes ny ismaskine i køkkenet og ny kaffemaskine i Hestelængen, ligesom der
har været en hel del arbejde med at gøre kroen ”Coronaklar” til åbningen den 10.
august.
Nu må vi se hvad næste år bringer --- måske et nyt varmeanlæg……
Bruno Bjerre.
Ejendomsudvalgsformand

Dato: 2020-08-04

Nødebo Kro - Banko
Beretning 2019

I 2019 spillede vi banko på Kroen 50 gange. Juleaften og nytårsaften faldt på en tirsdag, derfor kun
50 gange. Det samlede antal gæster har været knap 5.200, hvilket svarer til 104 pr. gang. Det er 5
spillere mere end året før i gennemsnit. Ved årets begyndelse indførte vi et loyalitets kort, ”Nødebo
Superlod”, som for hver 5 besøg giver en chance for at vinde en kontantpræmie på 500 eller 1.000
kr. Måske det har været medvirkende til, at flere har søgt til Kroen for at spille banko
I 2019 havde bankospillet en omsætning på ca. 1,6 mio. kr. og det gav et nettobidrag til Kroens
indtægter på ca. 295.000 kr. mod ca. 250.000 kr. sidste år og mod budgettets 240.000 kr. Det er
sådan, at af omsætningen leverer vi ca. 80 % tilbage til spillerne i form af præmier og ca. 20 % går
til omkostninger og til Kroen. Alt i alt et meget tilfredsstillende regnskab for bankospillet, som
fortsat er Kroens største enkeltstående indtægtskilde.
2020 kom godt i gang med deltagelse af ca.103 spillere i gennemsnit frem til og med 10.marts,
hvor corona kom og lukkede Danmark ned. I morgen genåbner vi banko og så har vi i bedste fald
4½ måned tilbage af året til at tjene lidt penge til Kroen. Vi kommer selvfølgelig ikke i nærheden af
sidste års resultat, men vi håber, vore gæster møder talstærkt op i morgen.
Igen i år en stor tak fra bestyrelsen til alle de frivillige, der er sammen om at få banko til at lykkes.
Det gælder dem, der aktivt gennemfører bankospillet. Det gælder ”bolleholdene” i køkkenet, som
bager og smører smørrebrød til gæsterne. Det gælder buffisterne og det gælder også
spiseklubben, som sætter borde op. Og så gælder det ikke mindst Flemming, som i over 10 år har
været den drivende kraft bag banko. En stor tak til alle.
Og her ville jeg så have sagt: ”Bankogruppen består af 30 – 35 personer med en
gennemsnitsalder, der er betænkelig tæt på 70. Det går ikke i længden. Det er blevet sagt før, men
derfor kan det godt gentages, vi mangler i den grad yngre frivillige til at tage en tørn på
bankoholdet. Det er Kroens fortsatte eksistens i noget, der ligner dens nuværende form, der er på
spil. Hvis ikke vi kan mobilisere de 40 – 50 årige til at tage et nap, vil banko i løbet af de næste 5,
10, 15 år lide en stille og rolig død. Og Nødebo Kro vil komme til at se meget anderledes ud end
nu. Det vil være trist at skulle være vidne til.”
Men, allerede inden corona holdt sit indtog havde et pænt antal nye medhjælpere meldt sig og de
sænker gennemsnitsalderen betydeligt. Det er meget glædeligt og vi gamle i bankogruppen er
glade og taknemmelige for de nye kollegaer.
Det er ikke kedeligt at gå til banko, faktisk har vi det sjovt med hinanden og med gæsterne, hvoraf
mange har kommet til banko ligeså længe, Kroen har eksisteret. Og husk, vi lugter ikke af røg, når
vi går hjem.
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Generalforsamling Nødebo Kro 10. August 2020 – Driftsudvalget
✓ 2019 er gået med nogenlunde almindelig drift – i småtingsafdelingen er
Buffisthåndbogen A-Z blevet revideret som et vigtigt værktøj for buffisterne.
✓ Vi har fortsat 5 buffisthold – et 6. Hold, som blev omtalt under forrige
generalforsamling, er ikke blevet realiseret.
✓ En større udfordring er stadig gennemsnitsalderen på buffisterne, som både aktuelt og
ikke mindst i fremtiden vil sætte begrænsninger for driften eftersom antallet af aktive
buffister falder – et faktum vi både i Driften som på Kroen generelt må og skal forholde
os til – måske bliver vi nødt til at tænke i nye og anderledes løsninger? Vi spejder
stadig længselsfuldt mod Kroens yngre medlemmer og et begyndende
generationsskifte.
✓ Det seneste halvår har selvfølgelig været præget af Corona og en lang lukke periode, og
det drejer sig nu om at ”banke rusten af” og tage imod den udfordring det er, at vi alle
vender tilbage til en ny virkelighed – det vil kræve stor fleksibilitet og
forandringsvillighed af alle.
✓ Undervejs har Driften skiftet holdledere således:
o Poul Rudbeck har afløst sin hustru, Inger på hold 5
o På hold 3 har Kirsten Vangsgaard afløst Jørn Aagaard
o På hold 4 har Poul Eghoff afløst Hanne Yde-Christensen
o Tak for indsatsen til Inger, Jørn og Hanne og velkommen til…..
o
✓ Udlejningen af Kroen har også været stærkt handicappet af Corona – mange
arrangementer, konfirmationer, bryllupper og fejringen af runde fødselsdage er skudt
til efteråret, og her ses heldigvis ud til at blive stor aktivitet med de udskudte festdage
(evt. noget statistik, udlejning 2019 contra udlejning 2020, udarbejdet af Jack?).
✓ I forbindelse med aflysningerne har vi kørt det princip, at såfremt folk ønskede at
udskyde deres arrangement, har vi beholdt indskuddet, og såfremt folk ønskede at få
returneret deres forudbetaling, har de fået pengene tilbage.
✓ I efteråret (september) 2019 regulerede vi priserne på udlejning og medlemsrabatten
med 10%, og noget tyder på, at dette tiltag ikke har reduceret interessen for leje af
Kroen.
Jan Kongerslev
3. august 2020

Årsberetning 10. august 2020
Informationsudvalget på Nødebo Kro
I informationsudvalget har der igen i år foregået et stort stykke arbejde på flere fronter.
Vores blad Kirke & Kro udgives i samarbejde med Kirken og har Kroen som ansvarshavende
udgiver. Det udkommer 5 gange årligt med Lisbeth Larsen som redaktør og Ea Dehn kom
med som skribent for et par år siden.
I foråret lykkedes det os at få Ditte Skoglund Dickenson med som grafiker efter Angela
Grum-Schwensen stoppede. Tak til jer begge for et stort arbejde.
Vi får artikler tilsendt til bladet og andre skriver Lisbeth og Ea.
Kirke & Kro er gratis og husomdeles i Nødebo og Gadevang.
Økonomisk hviler bladet i sig selv takket være annoncer og Kirkens bidrag til bladet.
Også en stor tak til Lisbeth og Ea for jeres engagement i bladet.
Vores hjemmeside står Jan Hovard stadig for med samme kvalitet og hurtighed som altid.
Trafikken på vores hjemmeside er ikke uventet gået ned under coronanedlukningen, men vi
kan se, at den er begyndt at rette sig igen i juli måned og vi håber trenden fortsætter. Det
som allerflest har søgt efter på vores hjemmeside inden for det sidste år er udlejning, hele
11,8 % af trafikken lander der. Nr. 2 på listen er ”kontakt” med 6,4 % af trafikken og tredje
pladsen går til ”Kirke & Kro” med 6,1 %. Bladet ligger også online til glæde for vores
udenbys læsere.
Under corona har vi haft fokus på at være mere synlige på Facebook og fortælle, at Kroen
stadig er her og vi har fortalt om alle de vedligeholdelsesprojekter, som Bruno og Jack har
gennemført.
Facebook er selvsagt et vigtigt socialt medie for os, og jeg vil gerne opfordre, dem som
måtte være på Facebook til at like og dele vores opslag, så Kroens budskaber kommer
endnu bredere ud. Det kan godt være man ikke selv er interesseret i banko eller det
foredrag, som der skrives om, det det kan være andre er. Så del endelig, det er til vores alle
sammens fordel.
Jeg stopper som formand for informationsudvalget, og vil gerne takke bestyrelsen for et par
gode og til tider udfordrende år.
/Ann-Britt Thorndahl
Formand for informationsudvalget

Kulturudvalget
Kulturudvalgets beretning til generalforsamlingen 30. marts 2020
Vi har i 2019 gennemført 24 kulturarrangementer under årskortet, 7 nøddeknækkeraftener og
medvirket ved nytårsballet, Sankt Hans aften og julestuen. Vi har holdt budgettet, og der har været
god publikumsopbakning til vores arrangementer. Kulturarrangementerne skaber en omsætning på
lidt over en kvart million i Kroens café og køkken.
Medlemmerne af Kroen har den store fordel, at de kan købe et årskort og få adgang til 24
arrangementer for kun 800 kr. Det er der 74 medlemmer, der har benyttet sig af i 2019 – flere end
nogensinde tidligere – og rabatordningen har været med til at skaffe nye medlemmer til Kroen.
Nødebo er i sig selv for lille en by til at kunne finansiere et kulturprogram som det, vi har på Kroen.
Det kan kun lade sig gøre, fordi der kommer publikum fra hele Nordsjælland, som køber billetter til
vores arrangementer. Det kræver dels en omhyggelig markedsføring og dels at vi kan præsentere et
program, der holder niveauet fra år til år.
Vi skal i planlægningen tage hensyn til mange ting. Økonomien skal kunne holdes inden for de
rammer, bestyrelsen har fastsat. Der skal være god variation og kvalitet i oplevelserne. Og det skal
være acceptabelt for driftsudvalget både i forhold til udlejning og i forhold til at skaffe frivillige i café
og køkken. Derfor har vi et tæt samarbejde med driftsudvalget, og et af vores udvalgsmedlemmer er
også medlem af driftsudvalget.
For at kunne få aftaler med de kunstnere, vi gerne vil have, og for at få det til at gå op med
reservation af lokaler på Kroen og ikke mindst sikre en effektiv markedsføring, er vi nødt til arbejde
langsigtet. Vi har i foråret lagt sidste hånd på planlægningen af næste sæson 2020-21 – altså planlagt
og lavet bindende aftaler frem til sommeren 2021. Kulturkalenderen kommer ud næste weekend
sammen med Kirke & Kro.
Oplevelserne under årskortet er hver sæson sammensat med 6-7 fredagsaftener med Mad & Musik,
13-14 søndagskoncerter, hvoraf de fem er klassiske og 4-5 foredrag. Det har vist sig at give en god
balance, og selvom de overordnede rammer ligner hinanden fra år til år, er der hele tiden nyt
indhold, nye kunstnere og nye oplevelser.
Kulturudvalget består for tiden af 8 medlemmer, og vi har hver vores særlige interesseområder, hvor
vi følger med i, hvad der sker. Når vi skal planlægge en ny sæson, lægger vi alle idéerne frem og
prioriterer så i fællesskab, hvilke bands, kunstnere og foredragsholdere, vi skal forsøge at få aftaler
med. Aftalerne laves af den, der er kommet med idéen og godkendes derefter af det samlede udvalg,
og bagefter er det den samme person, som står for afviklingen af arrangementet med støtte fra
resten af udvalget og fra en gruppe af hjælpere, der er tilknyttet udvalget.
Det er vores erfaring, at når det er noget vi selv brænder for at opleve, så kommer der også
publikum, men hvis vi forsøger at arrangere noget, som vi blot tror andre vil være interesseret i, uden
at vi selv brænder for det, så bliver det nemt en publikumsfiasko.
Derfor hører vi meget gerne fra jer, der har idéer. Jer, der har lyst til at opleve noget og er parate til
at stå for gennemførelsen. Så synes I, at der mangler noget, som I gerne vil opleve, så meld jer
endelig på banen. I skal være meget velkomne.
Kirsten Aunstrup

Medlemsudvalg:
Der har været igangsat flere ideer til omstrukturering af medlemsudvalget det sidste halve år. Efter
flere forhandlinger er det blevet til at medlemsudvalget forsætter som hidtil med aktiviteter for
børnefamilier og det yngre publikum. Arrangementerne er som udgangspunkt med et lille budget.
Betalingsarrangementer hvor udgiften til foredragsholder eller band er større afholdes i samarbejde
med kulturudvalget.
De faste aktiviteter er:
Børnespiseklubberne, i øjeblikket er der tre aktive som mødes 6 gange om året og laver mad
sammen.
Børneballet forsætter i efteråret to gange om ugen, mandag og fredag. Der har været arrangeret
sommeballetskole uge 32 med 8 deltagere
Fredagscafeen.
Desuden afholdtes MGP og Halloween med stor succes.
I sommeren forsøgte vi at afholde arrangementer for det yngre publikum men det strandede på
corona regler.
Andet:
Ungdomsklub lokalet i kælderen er sat i stand af de unge fra den ældste børnespiseklub, årgang
2005. Forsøgsordning frem til sommer med bruge de fredage, hvor der er kulturarrangementer på
kroen. Regelsæt udfærdiget i samarbejde med driftsudvalget. Nåede kun lige at komme igang inden
corona. Vi regner med at forsøgsordningen fortsætter frem til jul.

Økonomi
Institutionen
Underskud på kr. 200.981 mod budgettret kr. 9.000
Det større underskud skyldes:
Mindre indtægter i buffet
Større udgifter vedrørende ejendommen
Mindre lejeindtægter mm
Sparede driftsomkostninger

35.000,00
150.000,00
16.000,00
-10.000,00
191.000,00

Foreningen forsamlingshusets venner har givet en gave til Kroen på
kr. 293.601

Foreningen Forsamlingshusets venner
Overskud på kr. 293.601 mod budgetteret kr. 193.500.
Det pæne resultat skyldes:
Banko - større overskud
Kulturudvalget mindre underskud
Medlemsudvalg mindre forbrug
Lokaleudgifter mindre forbrug
Informationsudvalgets overskud

45.000
20.000
10.000
15.000
10.000
100.000

Den samlede likviditet ved årets udgang er:
Venneforeningen
Institutionen

953.000
233.000
1.186.000

Budget 2020:
Institutionen underskud 9000 før renteudgifter med kr. 50.000 og - afdrag terminer med 93.000
Venneforeningen overskud 193,500 før gave til Kroen med kr. 59.000
Det samlede likviditetsoverskud ca 50.000kr.
Covid 19 -Indvirkning på regnskab 2020
Manglende overskud buffet
Manglende lejeindtægt
Mindre overskud Banko
Ingen Loppemarked
Skønnet tab grundet Covid 19

100.000
80.000
100.000
140.000
420.000

Dog forventes sparede forbrugsudgifter og mindre vedligeholdelsesudgifter - & mindre

rengøringsudgifter-

