
 

 

Beretning Ørsted Kros Venner (2019) 25. august 2020  
  

Velkommen til alle medlemmer af Ørsted Kros Venner.   
 
Dejligt at vi nu endelig kan afholde en generalforsamling for 
året 2019 – på trods af at vi er langt inde i 2020. 
Det gør mig glad at der er så mange som har lyst til at komme 
og høre om årets gang på vores kro. 
 
 Arrangementer – Kulturtorsdag - hjælpere 

 
I løbet af 2019 har Ørsted Kros Venner haft ca 15 arrangemen-
ter her på kroen. Vi har bl.a. haft vores ”klassikere” – nemlig 
M-aften, Q-aften, teater og J-dag. Vi har efterhånden også en 
god fornemmelse for at foredrag er populært på kroen. Vi 
havde et totalt udsolgt foredrag med Berith Siegumfeldt og så 
deltog vi  i ELRO-dagene 2019 med foredrag. På grund af valg 
måtte vi i sidste øjeblik skifte Rasmus Tantholdt ud med Steffen 
Jensen – men igen en succes. Samme valg førte også til at vi 

kunne afholde vælgermøde på Ørsted Kro. Vælgermøderne er 
populære – og denne gang var det igen med fuld hus. 
Vi måtte også erkende at året 2019 var det første år hvor vi 
ikke skulle afholde julefrokost på kroen. Tilslutningen var ikke 
stor nok og derfor må vi også tænke nye veje. Bestyrelsen har 
derfor besluttet at julefrokosten holder en pause i vores regi. 
 
Vores største succes er uden tvivl lige nu vores Kulturtorsdage.  
Vi har fundet ud af at det passer godt med fire gange i vinter-

sæsonen – og det har været en sæson med fuldt hus og spæn-
dende foredragsholdere.  
Desværre måtte vi i sidste øjeblik aflyse Kulturtorsdag d. 12. 
marts da Mette Frederiksen lukkede Danmark ned d. 11 marts. 
 
Vi kan heller ikke sige Kulturtorsdag uden samtidig at nævne 
seniordamerne, cykelholdet og de øvrige hjælpere som er med 
til at få dagene til at blive en god oplevelse for vores gæster.  
Toni har overtaget rollen som formand for seniordamerne og I 
gør alle en super indsats med borddækning, servering og op-

vask. Cykelholdet er klar hver gang til at tage slæbet med 
bordopstilling.  



 

 

John laver flotte plakater, og 2 gange Henning er faste perso-
ner på selve dagen.  
TUSIND TAK til jer alle !! 
Og naturligvis også stor tak til alle jer der møder op som gæ-
ster. 
 
Der skal også lyde en stor tak til alle hjælperne som er klar til 
at give en hånd med praktiske opgaver når vi har arrangemen-
ter eller når vi har arbejdsdage på kroen.  

Dejligt at I efter 7 år stadig er aktive og stadig har lyst til at 
støtte op omkring det vi sætter i værk.  
 
Som tak for hjælpen, så plejer vi at afholde en hjælperfest. 
DEN har I stadig tilgode – men grundet corona, så mener vi 
ikke lige tiden er til denne fest – men vi glæder os til at det bli-
ver muligt/forsvarligt at sende invitation til fest. 
 
Arrangementer fremover 

 
Hvad gør vi så nu i coronatider med vores arrangementer.  
Ja, vi har et forsamlingsforbud på 100 som vi skal respektere 
og vi har nogle afstandskrav her i lokalerne som vi også skal 
respektere, så lige i øjeblikket er 85 personer i salen maksi-
mum. 
 
Derfor holder vi lidt lav profil i efteråret med arrangementer. 
Det giver også Janne en større frihed ift at sige ”ja” til flere fe-
ster i lokalerne.  

Vi har nogle arrangementer som var aftalt inden corona som vi 
gennemfører her i efteråret og i starten af næste år.  
”Kim Larsen” arrangementet er flyttet fra marts til oktober. Pga 
forsamlingsforbud og afstandskrav, så har vi været nødt til at 
dele det over to gange, da vi havde solgt 140 billetter til en af-
ten. 
Vi håber at det bliver muligt at afholde Kulturtorsdag til novem-
ber og så køre januar og marts måned – men dette vender vi 
tilbage til når vi kommer længere hen i efteråret.  

ELRO-dagene er vi igen med på – og her er vores foredrag med 
Kurt Kragh flyttet til 2021.  Der er solgt 100 billetter og i nor-
male tider ville vi kunne sælge 150 – men nu er vi nødt til at se 
tiden an ift corona før vi sælger flere billetter. 



 

 

 
OG så har vi tidligere til generalforsamling introduceret et 
spændende arrangement – og det gør vi også i år.  
Torsdag d. 11. februar har vi lavet en god aftale med Anna von 
Lowzow som kommer og fortæller om udsendelserne med Prins 
Joakim.  Anna har tidligere været på kroen til bla. Q-aften og 
Kulturtorsdag. Efter flere opfordringer laver vi nu foredraget en 
hel almindelig aften. Og I kan som de første allerede nu til-
melde jer.  

Også her må vi operere efter max 85 billetter indtil videre. 
 
 
Frivillighus 
 
Sidste år fortalte vi om vores arbejde i 10-mandsgruppen som 
er et samarbejde mellem ØBH og Ørsted Kro. 
Vi arbejdede med forskellige ideer som faktisk var ideer/input 
fra jer gode mennesker i Ørsted.  

To af dem var henholdsvis hundeskov og Frivillighus.  
Hundeskoven var færdig i foråret og der har netop her i som-
mer været indvielse.  
Et super flot område som bliver flittigt brugt.  
Et godt eksempel på samarbejde mellem byen, kommunen og 
aktive frivillige. 
 
Frivillighuset er også stiftet som forening og har nu som Dag 
også nævnt lejet lokaler her i nabobygningen.  
 

Ørsted Kros Venner støtter 100% op omkring Frivillighuset og 
vi ser stedet som et fantastisk godt supplement til vores kro. 
Vi håber også at alle I som har støttet  kroen også vil støtte 
dette initiativ – det kan både være økonomisk med et medlem-
skab – men det kan også være som praktisk hjælp.  
Jane har helt sikkert nogle blanketter med så I efter generalfor-
samlingen kan lave aftaler. 
I Ørsted Kro regi, er vi stolte af at kunne stå sammen. Derfor 
har vi inviteret kroens håndværkshjælperne ind i Frivillighuset 

onsdag d. 9 september kl. 17 – og vi håber der kommer 
mange.  
Vi vil nemlig gerne have hjælpernes bud på hvad der evt. kan 
laves med eget arbejde. Opgaven bliver overskuelig, hvis vi 



 

 

hjælpes ad, og vi vil rigtig gerne involvere jer inden vi træffer 
beslutninger. 
 
Vi har på kroen opnået en vis og god erfaring med fondsansøg-
ninger og derfor har vi også tilbudt vores hjælp til Frivillighuset 
omkring dette. Der skal skaffes en del penge til renovering og 
vi er i fuld gang med projektbeskrivelse, udfærdigelse af teg-
ninger og udfærdigelse af ansøgninger . 
 
Men tag fat i Jane – hun står klar ☺  

 
Opmærksomhed fra omverdenen 
 
Vi oplever stadig en stor interesse fra omverden for Ørsted Kro 
– og for selve udviklingen i Ørsted. 
Der har været skrevet flere artikler omkring udviklingen i byen 
– og senest har Jyllandsposten bragt en stor artikel omkring 
Ørsted og frivillighed.  

Samme emner har vi også kunne fortælle om i Vestervig og på 
Fyn hvor Landdistrikterne havde inviteret os.  
Norddjurs kommune afholdte en hel erfa-dag i Ørsted sidste 
sommer. De ville gerne høre omkring frivillighed og her samar-
bejdet med kommune. Områderne ”bag kroen” og omkring 
Tangkærsøen blev besigtiget og fik mange roser med på vejen. 
Så….kære generalforsamling – jeres indsats bliver hørt i mange 
dele af landet, og vi er rigtig stolte, når nogen vil høre vores hi-
storie, og bliver inspireret. 
 

 
Bestyrelse – medlemmer 
 
   
  
Jeg vil gerne sige tusind tak for samarbejdet til begge bestyrel-
ser. Det er en fornøjelse at arbejde sammen med jer alle.   
Det er dejligt at vi – og nu tillader jeg mig at sige vi da der er 
to formænd – det er dejligt at vi altid mærker jeres opbakning 

hvis vi har skulle træffe nogle hurtige beslutninger.  
Det gælder også jeres opbakning og tillid til forretningsudval-
get.  
 



 

 

Særlig tak til dig Dag for vores gode samarbejde. 
Vi supplerer hinanden godt som formandskolleger – vi har hver 
vores form for ansvarsområde i bestyrelsen – men har en god 
sparring omkring tingene, og det er faktisk utrolig sjældent at 
vi ikke er enige om tingene. Vi har samme energiniveau – ja, 
vores ægtefæller plejer vist at sige at vi har damp … noget med 
nogle bogstaver ☺ 

Vi har en gensidig tillid og respekt – tusind tak for det. 
 

Peter Tvilum …. Du har valgt ikke at fortsætte i bestyrelsen, 
og det har vi selvfølgelig fuld respekt for selvom vi vil komme 
til at savne dig og dine kompetencer. 
 
Du har været med lige fra starten og det har været guld værd. 
Da vi pludselig stod med en kro OG et køkken, så var det  
dejligt at have en med din erfaring inden for kro-verdenen. Og 
så havde du jo også den fordel at du kendte lokalerne særligt 
godt ☺ 

Du har lært os alle at man ikke går tomhændet… 
Hvis man stod stille så fik man at vide om der var lim under 
skoene… 
Du er utrolig effektiv og har taget et kæmpe ansvar.  
Du er blevet symbolet for M-aften – og gad vide om du ikke  
også er en part i dette næste gang – det håber jeg ☺ 

Gennem særligt 10-mandsgruppens arbejde har du også taget 
et kæmpe ansvar for udviklingen i byen – uden dig tror jeg ikke 
vi havde haft en hundeskov nu ….. og så har du ikke engang en 
hund… ☺ så vidt vi ved….. 

 
I mange af årene har du været med i forretningsudvalget. Her 
har det været en kæmpe styrke at have din erfaring og din 
konstruktive tilgang til tingene.  
TUSIND TAK for årene i bestyrelsen – og vi glæder os til stadig 
at se dig i byen og på kroen. 
 
 
Også tak til dig Janne - det er dejligt når vi har arrangementer 

– så ved vi at du har helt styr på maden – den er ALTID fanta-
stisk.  Der kommer altid meget ros til maden – det gør os 
stolte. Vi er klar over at det sidste halve år ikke lige er gået din 
vej – det har været svært at drive kro, når mennesker ikke må 



 

 

samles. Vi håber at der snart kommer fuld gang i forretningen 
igen – så trives du nemlig også bedre. 
Jeg håber og tror på at alle dine kunder – både her i Ørsted og 
oplandet støtter op omkring dig og kroen fremover også. 
  
Endelig tusind tak til alle jer som støtter op omkring Ørsted Kro 
som medlem af Ørsted Kros Venner. 
Medlemskontingentet er med til at sikre at vi har en sund øko-
nomi, vi kan skabe nogle gode aktiviteter/arrangementer og 

kan holde priserne for arrangementerne på et fornuftigt niveau.  
Endelig er det med til at sikre at vi har nogle flotte rammer her 
på kroen 
 Tak til alle jer som deltager i vores arrangementer – uanset 
om det er som gæst eller hjælper. Det er lige netop jeres støtte 
og opbakning der gør det sjovt at være i bestyrelsen ! 
  
 
Tusind tak alle sammen. 

 


