Ørsted Kro A/S: Beretning 2017 (Generalforsamling den 17. april 2018)
Kære generalforsamling. Det er mig igen i år en fornøjelse at aflægge årets
beretning for Ørsted Kro A/S.
Lad jer ikke forskrække af vores regnskaber som Krista senere vil præsentere.
Tallene kan virke uoverskuelige, og vi har derfor forsøgt at gøre dem læse- og forståvenlige.

Fra overtagelse
I disse dage er det præcis 5 år siden vi indledte forhandlingerne med Poul og Ilse om
køb af dette herlige sted.
Hvad I tænkte for 5 år siden, da de første rygter om krokøbet gik gennem Ørsted,
kan jeg kun gisne om. Men i dag kan vi konstatere at vi gjorde noget rigtigt, og efter
en levetid på snart 5 år, kan vi i dag også konstatere, at de fleste børnesygdomme er
afprøvet, og vi har overlevet.
Dette stiller også krav til at vi konstant skal mikse traditioner og nytænkning for at
udvikle vores kro, og holde os selv til ilden.
Personligt kan jeg sige, at min donation – eller investering i Ørsted Kro, er en af de
sjoveste køb jeg har gjort. Forrentningen har i hvert fald været højere end at have
pengene i banken.
Denne beretning vil se tilbage på det forgangne år. Vi kan også konstatere af vores
drift nu er så stabil, at vi i endnu større grad også tør at ta de langsynede briller på.

Facadebillede
Bygningen:
2017 stod i ombygningens tegn – og sikke et år. Byggeprocessen har vi talt rigtig
meget om, så det slippe I for at høre mere om. Vi skal dog alle nyde de flotte
faciliteter, og jeg hører med mellemrum fra gæster fra nær og fjern ”Hold da op,
hvor har I fået en flot kro – hvordan gør I”?

Den opskrift leder jeg også efter, men det er måske det uforklarlige der er årsagen til
succesen? Og i nogle sammenhænge kunne Ørsted Kro være historien om
hummelbien.
Når vi kigger frem, hvad angår bygningen, følger vi den vedtagne strategi.
At udarbejde en strategi (eller langsigtet plan), og forsøge at følge den, gør at det er
meget lettere at navigere.
I 2018 har vi fået en flot scene, og salen er blevet frisket op, og så er der lavet en
række vedligeholdelsesopgaver. Resten af 2018 forventer vi at friske facaden mod
Rougsøvej op, og aktuelt er vi ved at få priser på udvidelse af salkapaciteten til 250
personer. Dette kræver en ekstra flugtvej samt en rampe, så gangbesværede kan
komme sikkert ud, hvis uheldet skulle være ude.
Vi har fortsat den grundlæggende holdning at en flot vedligeholdt bygning er et af 3
elementer for at fastholde og tiltrække gæster. De to andre elementer er mad og
aktiviteter. Maden på Ørsted Kro vil I høre mere om senere, og Tove vil berette om
aktiviteterne på kroen.
Vores succes er jeres fortjeneste, og i forhold til bygningen vil jeg benytte
lejligheden til at sige en stor tak til alle jer, der altid står klar på kroen til at gi et nap
med. Dette er uanset om det er planlagt vedligeholdelse eller pludseligt opståede
ting, der skal repareres.

Annonce fra Janne
Og hvad har bestyrelsen så ellers gået og puslet med i 2017?
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det er blevet meget lettere at være
bestyrelse end det var for 2 ½ år siden.
Vi bliver igen og igen bekræftet i at en bortforpagtning af den kommercielle drift var
det helt rigtige. Som frivillig bestyrelse er vi meget bedre til at vedligeholde vores
flotte bygning og skabe aktiviteter, end til at stå for den daglige drift af en kro.
Vores forpagtningsaftale med Janne fungerer helt efter hensigten, og vi finder i
større og større grad fælles træk frem for forskelligheder. Vi er meget enige om at

når Ørsted Kro A/S og Ørsted Kros Venner har det godt, har Jannes drift det også
godt – og omvendt.
Kroen overlever på at Janne serverer god mad, til den rigtige pris, og med en
servering og betjening der sætter kunden i centrum.
2017 har budt på 9 bestyrelsesmøder.
Fokus i første kvartal stod i ombygningens tegn, og 1. halvår brugte vi en del energi
på strategiprocessen.

Aktie
Økonomi og nye aktionærer:
Krista vil senere gennemgå såvel vores regnskab for 2017 som vores budget for
2018. Her vil I se, at jeres store indsats i 2017 har båret frugt i form at en markant
værdiforøgelse af vores kro. Endvidere vil I af vores budget for 2018 kunne se, at vi
nu forventer en positiv drift.
Også i 2017 har det været muligt at tiltrække nye aktionærer.
Aktiekapitalen er i 2017 udvidet med 43 aktier á kr. 1.000 – i alt kr. 43.000.
Eksisterende aktionærer tegnede for kr. 13.000 aktier, fordelt på 7 aktionærer og vi
fik i alt 15 helt nye aktionærer, der tegnede aktier for kr. 30.000.
Bestyrelsen betragter derfor kapitaltilvæksten som yderst tilfredsstillende, og vi
sætter stor pris på at så mange støtter op om vores tossede idé. Vores aktiekapital
udgør i dag kr. 1.665.000, og derudover har vi i 2018 fået 3 nye aktionærer.
Vi ejes i dag af 578 aktionærer.

Strategi
Vi ser fremad – STRATEGI – kroens langsigtede plan

I år har jeg valgt at lade beretningen pege på det spor i strategiplanen, der hedder
”Vores ansvar i byen”.

2017 har budt på flere succeser i forhold til vores planer. Men vi kan også
konstatere at enkelte af visionerne er blevet nedprioriteret.

Hvad angår 2018 har vi næsten lige taget hul på året, men vi er godt i gang. I sidste
uge fik vi monteret to flotte indgangsportaler ved Rougsøvej ved ankomst fra syd og
nord. Disse kan byde såvel os der bor i byen som vores gæster velkommen, og de
sender et godt signal. Vi vil gøre hvad vi kan, for at Ørsted er en glad by.
I morgen – den 18. april har et udvalg på 5 personer fra vores fælles bestyrelse
møde med bestyrelsen for Ørsted Borger- og Handelsstandsforening.
Her håber vi på at vi kan videreføre nogle af de gode tanker vi satte i spil, da
strategiplanen blev født. Samtidig er det vores håb at vi sammen kan føde nogle
gode idéer, og derved ajourføre vores strategiplan ind i 2019 og 2020.
I bestyrelsen er vi enige om at strategiplanen ajourføres hvert år i 4. kvartal, men
det forhindrer os ikke i at gribe de bolde, der løbende bliver kastet.

Tak til bestyrelsen:
Jeg vil hermed benytte lejligheden til at sige bestyrelsen for såvel Ørsted Kros
Venner som for Ørsted Kro A/S en stor tak for et fantastisk godt samarbejde, og for
at alle hver især tager ansvar for det vi aftaler.
Bestyrelsesmedlemmerne er passionerede, og netop begrebet passion er en af
årsagerne til at vi fungerer godt sammen, og at der ikke er langt fra tanke til
handling.

Fællesskab
Tak til jer, der ejer vores kro:
Samtidig vil jeg også sige jer, der ejer vores kro tak for den tillid I har vist os, ved at
fastholde jeres engagement og hjælp samt jeres hyppige besøg på kroen. Og endelig
et kæmpe skulderklap til alle I frivillige, der har været med til at sikre at alle de
igangsatte tiltag kan lykkes.
Vores motto kan passende være: Vi er hinandens succes….
Tak….

