Beretning Ørsted Kros Venner
ved formanden, Tove Hjort Jensen
Kære medlemmer af Ørsted Kros Venner.
Vi vil kigge lidt tilbage på hvad der er sket i 2015 og vi skal også prøve at se på hvad vi
har af forventninger til fremtiden… og så har vi da også lige et par spændende nyheder i
ærmet :-)
Vi troede at 2015 ville blive et mere ”normalt” år oven på opstartsåret – men der kom
også til at ske meget i 15 ske som vi ikke have forventet.
Årets start var meget travl – der var meget aktivitet.
Der var fuld fart på renovering af salen, der var mange aktiviteter og der var mange private fester.
Rigtig mange af vores hjælpere var i gang og der var mange på ansatte på lønningslisten
og endelig havde vores bestyrer Kirsten rigtig travlt.
Vi havde valgt at gentage succesen med sommeråben som vores hjælpere var en meget
aktiv part i - det var også en nødvendighed for at det kunne hænge sammen økonomisk.
Opsigelse Kirsten - Forpagter
Tidligt på sommeren fik vi desværre en opsigelse fra Kirsten. Det var vi meget kede af.
Kirsten havde gjort et kæmpe arbejde i at få Ørsted Kro op at stå som en selskabsforretning.
Vi søgte derfor en ny daglig leder og efter mange møder og forhandlinger blev der indgået en aftale med Janne Simonsen om forpagtning af den kommercielle del af kroen.
Samarbejdsaftale
Under forhandlingerne med Janne var det vigtigt for os at finde en løsning hvor vi fortsat
kunne være en part i at holde forskellige kulturelle arrangementer på kroen. Det var også meget vigtigt for os at finde en løsning som fortsat gjorde at det var sjovt at komme
på kroen som hjælper.
Vi blev enige om en samarbejdsaftale som er gunstig for os alle. Den betyder at når man
arbejder på kroen som hjælper så honoreres det også økonomisk til Ørsted Kros Venner
med en procentdel af omsætningen. Det betyder også at når man arbejder som hjælper
på kroen, ja så får man stadig mad og drikke. Den eneste forskel er at vi selvfølgelig skal
afregne dette med Janne til kostpris, da hun jo har udgifterne til råvarer og arbejdsløn.
Vi har mulighed for at holde mange forskellige arrangementer bla. julefrokost, j-dag, teater, Q-aften, M-aften, danseskole, hjælperfest, generalforsamling samt 10 kulturelle arrangementer og fællesspisninger.
Private fester og åben i restauranten er således alene Janne som står for. Vi glæder os
dog over at hun har valgt at åbne en del i restauranten – bla. er torsdagsflæsk blevet en
stor succes og hun har valgt at have åben hver dag i hele sommerperioden.
Hun er også i fuld gang med at indrette en hyggelig gårdhave – så nu kan vi glæde os til
at sidde der og hygge os til sommer.
Vi har hele tiden haft et forretningsudvalg hvor vi tidligere brugte meget tid på økonomi,
budget og budgetopfølgning.
Vi har stadig et forretningsudvalg hvor vi har et tæt samarbejde med Janne. Forretningsudvalget er bestyrelsens talerør i forhold til Janne. Hvor vi før brugte meget tid på øko-

nomien, så drejer det sig nu mere om arrangementer og om praktiske ting i forhold til
kroen.
Som I også vil kunne se når Krista fremlægger regnskabet, så er løsningen med en forpagter også godt for os økonomisk. Vi må erkende at det ikke økonomisk er rentabelt at
drive en kro med så mange lønnede timer på trods af at der også har været mange frivillige involveret.
Vi har nu mulighed for at lægge et realistisk og fornuftigt budget, fordi vi i forhold til
samarbejdsaftalen har muligheden for at lave arrangementer hvor vi også tjener nogle
penge ved at bidrage med noget frivillig hjælp.
Markedsføring:
Markedsføringsmæssigt har vi valgt at holde vores udgifter til annoncer på et lavt niveau
bla. fordi vi har erfaret at det ikke er den vej at vi får mange deltagere til vores aktiviteter.
Vi har derimod prioriteret vores hjemmeside højt. Der er altid de sidste nyheder og der
er altid opdateringer omkring arrangementerne. Vi har en aktiv journalist i bestyrelsen
som gør et kæmpe stykke arbejde for at den hele tiden er opdateret.
Der bliver også sendt rigtig mange artikler til aviserne som heldigvis er flinke til at bringe
nyt stof fra Ørsted Kro.
Endelig lever vi jo i den tidsalder hvor elektroniske medier fylder meget – vi har en aktiv
facebookgruppe hvor der pt er over 800 medlemmer ligesom vi flere gange sender info
på mail ud til vores kartotek over aktionærer og medlemmer af Ørsted Kros Venner.
Hjælperne
Alle hjælperne er nok det største aktiv Ørsted Kro har – rigtig mange er misundelige på
os for dette.
Vi er blevet kontaktet af flere byer som gerne vil høre mere om hvad det er vi har gjort i
Ørsted.
Vi har været i Gjern, Nimtofte, Rimsø, Sejet, Sorring og Spørring. De har gerne villet høre om hvordan det var muligt at samle så mange penge på så kort tid, hvordan vi holder
gejsten, hvordan vi er organiseret og især hvordan det kan lade sig gøre at der er så
mange frivillige og hvordan det organiseres.
Det bekræfter os i at det er den rigtige måde vi har valgt at gribe det an.
Spørring som vi besøgte i efteråret har faktisk valgt at besøge Ørsted d. 14. april, hvor
de skal i Bakkerne, spise flæsk på kroen og se den og endelig skal de på Stenalt.
Ørsted Kro har absolut været med til at sætte Ørsted på landkortet, og det er vi meget
stolte af.
Vi er glade for at samarbejdsaftalen giver mulighed for at hjælperne stadig kan være en
aktiv part af Ørsted Kro. Vores seniordamer – som oprindelig var begravelsespigerne –
har nok ikke haft så travlt…. Og det er ikke fordi der ikke har været begravelsessammenkomster, men Janne har selv kunne klare dette uden hjælp.
Men nu har vi senest i februar haft fællesspisning hvor seniordamerne har stået for borddækning, servering med mere. Det var en god løsning og rigtig hyggeligt – så det bliver
helt sikkert gentaget.
Det er utrolig dejligt at have så mange aktive hjælpere som altid står klar når vi har brug
for hjælp – Tusind tak for det.
Det er derfor også en stor fornøjelse at vi kan invitere alle hjælpere til hjælperfest på
kroen den 17. juni.
Aktiviteter:

Vi har efterhånden på kort tid lavet nogle traditioner for hvilke arrangementer som afholdes på kroen – det er f.eks. julefrokost, j-dag, M-aften, Q-aften, fællesspisning, danseskole, teater, stand-up ….. men vi har også eksperimenteret senest med en succesfuld
kunstudstilling.
Vi skal i denne måned have planlagt arrangementerne for 2. halvår og det vil blive nogle
”gengangere” fra tidligere, der vil blive nogle nyheder – men vi er også stadig meget åbne for nye ideer. Så hold jer endelig ikke tilbage.
Vi har nu haft stand-up to gange. I marts blev vi kontaktet af Tobias Dybvad igen. Han
skal efter sommer til at optage nogle udsendelser og han vil gerne at en af udsendelserne bliver optaget på Ørsted Kro. Så til august er vi klar med stand-up igen – vi melder ud
med salg af billetter så snart kontrakten er på plads. Der bliver plads til 150 tilskuere, og
aktionærkredsen vil have forkøbsret.
Vi har også fået henvendelse fra TV2 Østjylland som kommer og optager udsendelsen
”Mit kæreste eje” den 15. juni her på kroen. Der kommer også snarest mere info om tilmelding til dette. Du kan allerede nu begynde at kigge i dine gemmer efter dit kæreste
eje, da udsendelsen kræver en deltagerskare på minimum 50 personer.
Vi syntes det er dejligt at man har øje for Ørsted Kro og syntes det er et dejligt sted at
komme – og så giver det jo en ubetalelig reklame for kroen og byen.
Bestyrelsen:
Bestyrelserne for Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner har det sidste år haft endnu tættere samarbejde idet vi nu også holder alle bestyrelsesmøder sammen.
Det er rigtig dejligt at arbejde sammen med så mange forskellige personer – vi har heldigvis ikke altid samme syn på tingene – men bliver altid enige.
Tak for en fantastisk indsats fra jer alle – det er en fornøjelse at arbejde sammen med
jer alle.
Vi kan godt mærke at det har hjulpet på arbejdsbyrden at vi har fået en forpagter til at
stå for den daglige drift – nu kan vi koncentrere os om det sjove med at lave aktiviteter
på stedet.
Berit har desværre valgt at udtræde ekstraordinært fordi hun ikke føler hun har tiden til
dette arbejde. Hun er meget aktiv i sportens verden og følger hendes børn og det har vi
selvfølgelig stor respekt for.
Berit har været med helt fra starten og hun har været et kæmpe aktiv med hendes viden
inden for branchen.
Tak for indsatsen – vi håber at vi stadig kan se dig på kroen – både som gæst men måske også som hjælper en gang imellem.
Afslutning:
Vi glæder os rigtig meget til fremtiden på Ørsted Kro – vi ved at der bliver rigtig mange
spændende arrangementer – og vi skal jo også på kroen og spise hos Janne.
Tusind tak til alle jer som støtter op omkring Ørsted Kro – enten som gæst på stedet eller som hjælper. Uden jer havde vi aldrig kunne skabe vores kro
Tusind tak for jeres opbakning – vi glæder os til fortsat samarbejde.

