
 

 

 
 
Beretning fra bestyrelsen for Ørsted Kro’s Venner v/ formanden, Tove Hjort 
Jensen 
 
Kære medlemmer af Ørsted Kros Venner. 
 
Der er nu gået ca. 1,5 år, siden vi havde stiftende generalforsamling her på Ørsted Kro. 
Der er sket rigtig meget i den periode – den har været travl, den har været inspirerende, 
den har været udfordrende, men vigtigst af alt så har den været utrolig spændende og 
livsbekræftende, fordi I alle har bakket så flot op omkring alt, hvad der er sket på kroen 
– både når det gælder arbejde og når det gælder fornøjelser ! 
 
Stiftende generalforsamling den 2. september 2013 
Den 2. september var dagen for generalforsamlingen og i henhold til vedtægterne så blev 
der valgt 4 bestyrelsesmedlemmer. De 3 øvrige medlemmer er valgt af bestyrelsen for 
Ørsted Kro A/S.  
Ørsted Kros Venner havde til opgave at skulle støtte op omkring kroen og stå for de kul-
turelle arrangementer i samarbejde med en kommende forpagter.  
 
Rigtig mange arrangementer 
Det var en aktiv bestyrelse som havde stor energi og gejst, så vi skulle hurtigt i gang 
med at planlægge nogle arrangementer, således at der kunne skabes noget liv på stedet.  
Derfor kunne vi allerede en måned efter overtagelsen af kroen byde velkommen til det 
første arrangement på kroen – nemlig fællesspisning.  
Der blev planlagt rigtig mange arrangementer til resten af året –  Kulturnat, vælgermø-
de, valgaften, frokost-jazz, J-dag, fællesspisning, julefrokost og Nytårsaften.  
Det, der var rigtig dejligt, var, at vi til alle arrangementerne mødte en kæmpe interesse 
fra jer til både at deltage i arrangementet MEN også som hjælp til at få det afviklet.  
 
Uden alle jer frivillige kunne det ikke lade sig gøre 
Vores hjælperkartotek blev hurtigt aktiveret, således at der udover at være en masse i 
arbejde omkring istandsættelse af kroen – ja, så skulle vi også bruge folk i køkken, til 
servering, borddækning, opvask, og der skulle passes bar.  
Uden alle jer hjælpere havde det aldrig kunne lade sig gøre med den aktivitet fra starten 
af – kæmpestor TAK for det ! 
 
Begravelseskaffe og seniordamer 
Vi stod også pludselig med en udfordring, da vi havde den første henvendelse omkring 
begravelseskaffe ….. så var gode råd dyre ! 
Vi henvendte os til et par damer i byen – og hurtigt opstod ”begravelsesdamerne”, som 
var en kæmpe hjælp til disse arrangementer. Denne gruppe er nu udvidet og har ændret 
navn til ”seniordamerne”. 
 
Vi havde ingen forpagter endnu, så kommercielle arrangementer kunne vi ikke klare, 
men kroen var i den periode udlejet noget som ”forsamlingshus”.  
 
Værelserne udlejet en hel del 
Kroen har 4 gode hotelværelser, som faktisk er udlejet en del – men der skulle gøres 
rent og reddes senge m.m.  Her opstod pludselig en ny ”hjælpergruppe”.  Vi fik kontakt 
til et par pædagoger ved Skovly. De syntes, det var en fantastisk mulighed for at aktive-
re beboerne og lave noget meningsfyldt arbejde.  Borgerne på Skovly har været og er 
stadig meget aktive omkring rengøring af disse værelser, men har også hjulpet ved 
borddækning. Vi syntes det er dejligt, at der i en by som Ørsted også er plads og rum-
melighed til, at dette kan lade sig gøre til glæde for mange. 
 
 



 

 

 
Kirsten som bestyrer den helt rigtige løsning 
Der blev i nogle måneder brugt en del energi på at finde en egnet forpagter, og der blev 
afholdt flere samtaler. Vi var rigtig glade, da vi først i 2014 endelig kunne være med til at 
meddele, at der nu var ansat en forpagter.  
Ørsted Kros Venner havde en option på, at der i løbet af året skulle afholdes nogle arran-
gementer i tæt samarbejde.  Jeg tror, at dette bestemt var en af årsagerne til, at han få 
dage efter fortrød. Han var nok lidt bange ,at det skulle fylde for meget, så han ikke selv 
kunne ”disponere” over kroen. 
I perioden omkring ansættelse af forpagter blev vi mødt af flere borgere i byen som 
spurgte: ”kan vi så ikke længere være en del af aktiviteterne på kroen”  
Det var jo ”vores kro” ,og rigtig mange vil gerne være en part i det ,der sker på stedet.  
Derfor er vi heller ikke det mindste i tvivl om, at ansættelsen af Kirsten som bestyrer er 
den helt rigtig løsning for vores kro.  
 
Der kommer hele tiden nye ordrer 
Glæden i bestyrelsen og hos hjælperne var stor da Kirsten blev ansat og tiltrådte jobbet 
den 1. marts.  
Vi fik nu en person, som kunne stå for alt det praktiske på stedet, hun laver fantastisk 
mad, og nu var vi pludselig klar til at tage imod mere kommercielle arrangementer. 
 
Da vi overtog kroen var ordrebogen blank – ingen fester.  Men det ændrede sig heldigvis 
og nu kommer der hele tiden nye ordrer i bogen.  
 
Vennerne står for den daglige drift 
Oprindelig var det planen, at Ørsted Kros Venner skulle stå for de kulturelle arrangemen-
ter på stedet, men af administrative årsager har vi ændret, således at det nu er venner-
ne, som både står for den daglige drift samt de forskellige aktiviteter. Der er indgået en 
lejekontrakt med Ørsted Kro A/S om brug af bygningen, og der betaltes således en må-
nedlig husleje.  
Det er Ørsted Kros Venner, som har ansat Kirsten, og ligeledes har vi ansat Line efter at 
hun i tre måneder havde været i praktik. Line hjælper med rengøring samt diverse opga-
ver omkring borddækning og køkken. 
 
Timeansatte udover de to faste 
Udover to fastansatte så har vi en del timeansatte, når der er kommercielle arrangemen-
ter på stedet – det gælder både hjælp til køkken, opvask og servering, og dette styrer 
Kirsten helt selv.  
Som Dag også har nævnt, så styres meget af den daglige drift af forretningsudvalget så-
ledes at forskellige beslutninger ikke skal afvente et bestyrelsesmøde.  
 
Svært at finde tid til det hele 
Bestyrelsen arbejdsopgaver består af planlægning af kulturelle arrangementer, og vi har i 
løbet af de første 1,5 år haft mange forskellige – der er fællesspisninger, J-dage, julefro-
koster, Frokostjazz, gourmetaften, Q-aften, M-aften, foredrag, danseundervisning, væl-
germøde, valgaften, teater, stand-up show, bankospil og koncertarrangement sammen 
med kirken. Vi får stadig masser af forslag til arrangementer, og vi forsøger at lave et 
program, som spænder bredt. Vores største udfordring pt er nok at finde tid til at afholde 
det hele – ja, og så skal kroen jo også lige være ledig. 
 
Teaterpigerne gik i gang 
Hurtigt efter overtagelsen var der et par ”teaterpiger”, som godt kunne tænke sig at bru-
ge scenen til noget teater, og i løbet af kort tid blev Ørsted Amatørteater dannet, da der i 
Ørsted gik ca. 20 andre rundt, som også havde lyst til at lave teater.  
Det viste sig også at være en hurtig arbejdende gruppe, og allerede efter få måneder 
kunne de opføre Ørsted Privathospital på en nyistandsat scene, og de har faktisk allerede 
igen opført to forestillinger her i februar. 



 

 

Vi holder jer godt orienteret 
Vi forsøger at holde jer alle godt orienteret omkring aktiviteterne på kroen. Dette gør vi 
via vores hjemmeside, som hele tiden ajourføres med alt, hvad der sker.  
Vi har også en facebookgruppe hvor der er næsten 700 medlemmer, og det har vist sig, 
at det er en god måde at sprede et budskab på. 
Vi sender Aktionærnyt/vennenyt ud ca. en gang i kvartalet, og her fremgår også de 
kommende arrangementer, og endelig bruger vi infovæggen foran kroen til informationer 
omkring aktiviteter.  
Med baggrund i alle disse muligheder vi har for at sprede vores budskab, så har vi valgt 
at annoncere meget lidt, da dette også er forholdsvis omkostningsbelastende. 
 
Hvorfor ikke holde mere åbent på kroen 
Der har været meget snak omkring åben på kroen hvor man blot kan komme ind og få 
noget at spise.  
I sommer forsøgte vi med åben kro hver torsdag og fredag i juli og august. Disse dage 
var det frivillige hjælpere, som sammen med Kirsten stod for åben kro.  
Det var en stor succes, og vi har derfor besluttet, at vi også holder åben kro på samme 
måde til sommer. Udover dette har vi besluttet at holde åben kro hver den første fredag i 
måneden. 
 
Bedre med færre åbningstider og så fuldt hus  
Nogle kunne måske tænke – hvorfor er der ikke bare åbent hele tiden. Det er der ikke af 
tre årsager. Hvis vi skal holde åben hver dag, kan vi ikke klare det med frivillig hjælp, da 
vi så fuldstændig vil slide dem op. Hvis vi skal gøre det med lønnet medhjælp, så vil det 
ikke være økonomisk rentabelt. Endelig tror vi heller ikke at befolkningsgrundlaget i Ør-
sted er stort nok til at holde åbent hele tiden.  
Derfor vil vi hellere have åbent nogle færre gange og så have fuld hus hver gang. 
 
Hvordan ser det så ud fremover på kroen: 
Vi har mange kulturelle arrangementer planlagt og mange i støbeskeen. 
I starten af året kunne vi notere 54 arrangementer i 1. halvår …. Og der er kommet flere 
til nu. 
Ordrebogen er godt i gang – der er bestilt 30 fester i 2015 og det er også bestilt nogle til 
2016. 
Hotelværelserne udlejes en del – både til turister, håndværkere og faktisk også en del i 
forbindelse med fester som holdes på stedet. 
Foreningerne i byen bruger kroen meget til møder og lignende. 
 
Mere fastansat personale? 
Vi har lavet et budget for det kommende år, og det er et budget med meget aktivitet – 
både kulturelle arrangementer, kommercieller fester og andre arrangementer samt væ-
relsesudlejning.  
Budgettet følges nøje i forretningsudvalget, således at vi hele tiden er tæt på og kan rea-
gere hurtigt. 
Hvorvidt vi skal have mere fastansat personale – ja, det vurderer vi hele tiden på. 
Det er nemlig vigtigt for os at have balance i økonomien, således at vi fortsat kan forblive 
gældfrie.  
 
Vi i bestyrelsen ser rigtig fortrøstningsfuld på fremtiden – der er stor aktivitet på kroen, 
og det skaber liv i byen. 
 
Men jeg kan ikke sige nok gange, at uden alle jer som bruger stedet, og som altid er klar 
som hjælpere – så havde vi aldrig kunne skabe dette sted, som vi har i dag – nemlig vo-
res kro. 
Tusind tak for jeres opbakning – vi glæder os til fortsat samarbejde !   


