
Generalforsamling : 
 
Præsentation af Bestyrelsen. 
 
 
Lidt historie i anledning af  
 
Kroforening 30 år 
 
Det første bestyrelsesmøde i foreningen blev afholdt November 1988. 
Derfor fejrede vi 30 års jubilæum sidste år til Høstfesten 
 
Foreningen har heddet mange fine navne som  
Foreningen for Karlebo Kro og hal/  
Karlebo Lokalsamfundsforening/  
Karlebo Kro- og Forsamlingshusforening  
 
Nu karlebo kroforening. 
 
Oprindeligt  vedtog man at der skulle laves noget socialt i foreningen. Det forsøger vi jo 
stadigvæk. 
 
 
Der skulle også afholdes Best møde inkl. middag hvert kvartal på kroen. Det forsøger vi 
også at vedligeholde. 
Et punkt på dagsordenen til disse møder hed  kvalitetsnormer. 
så middagen inden mødet var  inkl. kvalitets vurdering af både maden og serverings 
personalet. Det gør vi trods alt ikke mere. 
 
På Den aller Første generalforsamling fik man bøf stroganof og æbletærte 40kr pr kuvert 
excl drikkevarer. 
 
Ja der var mange ting kroforeningen skulle se til den gang. 
 
Fandt et sjovt skriv omkring tæpperensning. 
Citat: Kroforening tilbyder at betale halvdelen, 1700kr men fremover må det være kroens 
eget problem hvordan tæpper renses. Vi lægger dog vægt på en opstramning i denne 
henseende. Citat slut 
Så Søren har ikke tæpper på mere! 
 
I de gamle noter finder jeg navne som 
(Buller Lars Minor Flemming Christian Bent  Tom Sigurd Ellen Michael) og mange flere. 
En del af dem sidder her i aften og selvom de fleste ikke er med i bestyrelsen længere, så er 
de stadig meget aktive lokale. 
 
Og Søren her,- har været ordstyrer ved generalforsamlinger lige siden starten.  



 
 
Siden sidste GF har vi haft en del fine arrangementer på kroen. 
 
3 maj Hypnoseforedrag med Psykolog Lone Bennedsen 
 
26 til mad og ialt 40 personer til foredrag bagefter 
 
Det var en god og tankevækkende aften.  
Kan i huske Amygdalahunden? 
Lone fik os faktisk med på meditativ afslapning i 5 min. og der var en der snorkede! 
Alt i alt en spændende aften hvor spørgsmålene fortsatte længe efter at det slut. 
 
Tak til vores suppleant Sissi Silvan for kontakten til Lone. 
 
 
6 september Henrik Teileskov foredrag om Vestindiske øer  
fin aften 21 til spisning og ialt 40 gæster. 
Tak til Merete Gøtsche der arrangerede denne aften. 
 
 
lø 27-10 Høstfest: 85 feststemte mennesker og dans til kl.1 med det glade band der kalder 
sig Andrikkerne. 
Kroforeningen bød på et glas bobler i anledning af de 30år. 
Søren havde igen lavet en fantastisk buffet og der var en god stemning. 
 
Tak Johnny, vi glæder os til 26 oktober hvor vi skal danse her igen. 
 
30-10 Anette Røpke, der ved alt om hunde katte heste og er  hvisker og ekspert og alt mulig 
andet. 
Hun medbragte 5 katte og 3 store hunde, og de 2 katte og den største hund gik fredeligt 
rundt og hilste på alle gæsterne. 
Anette holdt 2 timers spændende og bestemt anderledes foredrag. ca 60 gæster, og mange 
udefra, 25 til spisning 
 
Tak til Marlene seestern som arrangerede denne utraditionelle aften 
 
29 november Banko En meget traditionel aften her på kroen, med en fantastisk stemning. 50 
til spisning 80 spillede, mange flotte præmier, men jeg vandt ikke noget. 
Tak for arrangementet Johnny. 
 
13 jan nytårstræf, per frost holdt hyggelig og upolitisk tale, dejlig mad god stemning,  
Sangerinden malene langborg underholdt med blød jazz og vi var ca. 50. 
For første gang var denne begivenhed åben for alle og ikke kun et medlems arrangement. 
Men der var kun et par enkelte med udefra.  
Men det ku jo sagtens blive en hyglig begivenhed for venner eller flere generationer. 



 
 
 
22 februar Lancier aften. Også en ting der har kørt i mange år altid flot arrangeret af E M 
Jensen. Han var desværre ikke med til dansen i år. Vi savnede dig Erik! 
 
En aften med Skøn mad og festlig dans. 5 kvadriller men desværre går regnestykket aldrig 
op - så der var nogle få ekstra som startede med at kigge på og senere blev byttet ind på 
pladser i kvadrillerne.  
Vi prøver at gøre det så godt vi kan, men den aften er desværre ikke en aften med  fri dans.  
Tak til Søren og boje for hård men kærlig styring og instruktion.  
 
21 marts ølsmagning med specialøl fra Det våde får, med fin opdækning og hvide duge. 
Søren havde lavet delikatesser der var tilpasset den enkelte øl,  og vi var 30 glade smagere.  
Så her gik i virkelig glip af noget, jer der ikke var med. 
 
Arrangementet kostede faktisk 275kr og  her fik medlemmerne 100kr betalt af kroforeningen. 
 
 
 
Vi har lavet Nye tiltag. Det Tiltrækker flere folk v mere spændende foredrag. og jeg vil gerne 
sige Velkommen t vores mange nye medlemmer.  
Mere aktiv på web og sociale medier som FB.  
Flot resultat 
Vi har Efterhånden et godt forhold til den lokale presse. De får vores nyhedsbrev og omtaler 
næsten altid vores arrangementer i Fredensborg lokalavis.  
Korrekturlæsning ku nogen gange ønskes. 
 
Vi Fortsætter med kvalitets arrangementer. Det koster jo lidt. 
Den Grundlæggende holdning er, at forsøge at få arrangementet til at bære sig selv. 
Der er altid et Best medlem der er tovholder for det enkelte arrangement. Aktiv på at 
forhandle en god aftale mht pris. 
Og i er jo altid velkommen til at komme med nye ideer. 
 
 
Vi har i år kørt en forsøgsordning så man skal betale ved tilmelding til arrangementer. 
Det har vi gjort for at gøre det hele nemmere på aftenen for arrangementet og for at kroen 
kan vide præcis hvor mange de skal lave mad til. 
Men det er vigtigt at i går ind på hjemmesiden og tilmelder jer. I skal IKKE tilmelde jer direkte 
til kroen. Det var i gamle dage. 
 
 
Opstarten af dette har  givet en del ekstraarbejde for bestyrelsen og vi vil evaluere på det. 
Hvis i har nogen kommentarer omkring dette hører jeg det gerne. 
 
 



Til sidst 
 
igen igen igen 
 
Betalings opfordring: 
 
Der skal være betalt kontingent inden generalforsamling der altid ligger primo april.  
Men der ligger også arrangementer i jan og febr og marts som man får glæde af via sit 
medlemsskab. 
Så i princippet burde alle helst betale i januar. 
I begyndelsen af marts i år var der næsten 50% der ikke havde betalt og idag er der stadig 
10 der ikke har betalt. 
Også dette giver en masse ekstraarbejde til bestyrelsen mht rykkere og lister og tjek og 
dobbelt tjek og styr på det hele. 
så næste år sender vi opkrævning ud primo januar.  
Som vi også talte om til GF sidste år:  Kom ud af busken og Overvej at lægge betalingen ind 
som gentagen automatisk betaling fra banken hver januar. 
 
Det gør ikke spor ondt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


