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Statusmøde 9. april i arbejdsgruppen for projekt Hundslund Kro 
 
Kort referat 
 
Sted: Teatersalen på kroen 
Deltagere: 10-12 fra arbejdsgruppen og projektleder Esben Frost 
 
 
Status på scenarier 
Esben forklarede kort status på arbejdet med idéudviklingen. Der arbejdes stadig med grupper af 
idéer, der kan give forskellig retning på projektet, og som er meget forskellige i indhold, økonomi 
og ejerformer. 
 
Der er behov for at brede idéudviklingen ud, så flere i lokalområdet kan komme på banen, og så 
der kan tages bestik af opbakningen til de forskellige retninger. Det gælder for idéerne indtil videre, 
at de peger i mange forskellige retninger, og at det ikke står klart hvad området har mest behov 
for. Der rejses samtidig en bekymring for at området allerede bruger de frivillige kræfter til det 
yderste, hvilket skal overvejes ift. det fremtidige formål. 
 
Siden sidste møde har Esben og Jacob fra projektleder lavet flere interviews i lokalområdet med 
udvalgte personer, og dette vil fortsætte et stykke tid endnu. Interviews vil give større viden om de 
lokale behov.  
 
Planlægning af oprydningsdag 
Der skal planlægges en fælles oprydningsdag, så det værste rod og byggematerialer kan fjernes, 
før folk kan bydes indenfor på kroen. 
 
Oprydningen fastsættes i plenum til onsdag d. 1. maj kl. 17-19.  
 
Det skal afklares, om de frivillige må færdes i bygningen, og om det er på eget ansvar. Esben 
undersøger dette med Odder Kommune. Esben sørger også for at indkalde, at spærre farlige 
steder af, at lave lister over opgaver og for øl/vand til de fremmødte.  
 
Containere til oprydningen stilles op af Poul Bro i dialog med Esben.   
 
Planlægning af borgermøde 
Der er behov for at dele projektet med en større skare i lokalområdet, så alle kan blive hørt og alle 
kan bidrage til idéudviklingen. Der planlægges et større borgermøde på selve kroen, hvor alle kan 
se kroen, høre om projektet og komme med idéer. Der er opbakning til borgermødet i 
arbejdsgruppen. 
 
Datoen er afhængig af oprydningen på kroen, men der undersøges datoer i midten af maj. 
Gruppen anbefaler, at der lægges vægt på fællesskabet ved at tilbyde fællesspisning, og at der 
kommer et visuelt oplæg man kan forholde sig til på dagen. Esben planlægger og melder ud.  


