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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 14. juni 2010 

 
 

Navn Til stede Ikke til 
stede 

Bemærkninger 

Niels Lillemose (formand) x   
Anne Mette Andersen (næstformand)  x afbud 

Bruno Bjerre (ejendomsudvalg) x   
Christian Wolfhagen (driftsudvalg) x   

Marianne Bille (kulturudvalg) x   
Ib Østlund (økonomiudvalg) x   

Flemming Jørgensen (bankoudvalg)  x afbud 
Lisbeth Larsen (informationsudvalg) x   

Erik Petersen (kasserer) x   
Jakob Thorndahl x   

Jens Seeberg x   
Søren Skals x    

Birger Brandis (ref.) x    

 
 

Ad. 1: spørgetid 
  

Ingen var mødt op for at stille bestyrelsen spørgsmål. 
  

                       
Ad. 2: Godkendelse af  referat fra mødet den 17. maj 2010 . 
 

 
Godkendt uden bemærkninger 
 

 
Ad. 3: Formanden har ordet 
 

 
Formanden orienterede om medlemssituationen. Pr. d.d. har 622 af Kroens medlemmer indbetalt 
årets kontingent, medens 55 medlemmer er i rykkerstatus. 
 
Søren gav en situationsrapport omkring årets loppemarked. Der er etableret fuldt bemandet vagt- og 
køreplan for modtagelse/afhentning af effekter. Effekterne er så småt begyndt at fylde op i vogn-
porten; traditionelt sker den store tilførsel af varer først i august, hvorfor det endnu er for tidligt at 
bedømme, om vi har nok at sælge den 29. august.        
 
 
Hængepartier: 
 
 

• Trimning af egenkontrolsystem (Christian) 
Det er Christians vurdering, at det nuværende egenkontrolsystem er tilstrækkeligt, 
og at der derfor ikke p.t. er behov for tilpasninger og justeringer. 
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• Svar fra fællesforening ang. bestyrelsesansvar (Niels) 
Niels har været i kontakt med fællesforeningens formand, der vil undersøge og 
vende tilbage med foreningens opfattelse af ansvarsrisikoen.  

• Ny annoncetegner (informationsudvalget) 
Lisbeth undersøger muligheder for at finde afløsning for Rylle Taylor.  

• Forslag til Facebook opstart. 
Jakob stiller beredvilligt sin kompetence og viden til rådighed for 
informationsudvalget, i hvis regi emnet naturligt hører hjemme. 

• Etablering af gruppe til fastholdelse og forøgelse af medlemsaktivering, jf. resultatet 
af vor målsætningsdebat i vinter. 
Søren, Christian og Jakob tager fat på dette område efter sommerferien. 

 
 

 
 Valg 2011: 
 
Følgende er på valg: 
 
 

• Anne Mette Andersen (genopstiller ikke) 
• Marianne Bille 
• Flemming Jørgensen 
• Jakob Thorndahl 
• Niels Lillemose (genopstiller) 

                                          
Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 
 

• Kulturudvalget;  
 

Efterårsprogrammet er på plads, kalenderen kommer på gaden i næste uge.  
 
Udvalget har sammen med Jens Lassen aftalt en forbedring af rutinen for betaling og 
udlevering af billetter til arrangementer. 
 
Som en forsøgsordning gav bestyrelsen tilslutning til, at der maksimalt kan forudbestilles 16 
billetter af én person til kommende kulturarrangementer. 
 
Revygruppen har evalueret årets revy – herunder om der fortsat skal være revy hvert år eller 
evt. kun hver andet år. 
 
Af flere grunde mener gruppen at revyen fortsat skal gennemføres hvert år. 
 
Den budgetterede økonomiske ramme for årets revy ser ud til at holde. 
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• Ejendomsudvalget;  
 
 
Forskellige små reparationer er gennemført. 
 
Adskillige vinduer trænger til reparation/udskiftning p.g.a. råddenskab i træet; Bruno opgør 
omfanget heraf.  
 
Eventuelle tilskudsmuligheder fra fonds- og puljemidler undersøges. 
 
Da Kroen på flere områder trænger til ”en kærlig hånd” drøftedes mulige arbejdsalternativer 
til hoveridagene, som der igennem en periode ikke har været den store tilslutning til.   
 
 

• Banko; 
 
 
Banko forløber fortsat tilfredsstillende; på nuværende tidspunkt er udvalgets overskud ca. 
30% højere end på tilsvarende tidspunkt i 2009, hvilket i høj grad tilskrives indføringen af 
de seneste nye spil. 
 
 
 

• Informationsudvalget;  
 
 
Lisbeth orienterede om, at det er lykkedes at få sammensat en redaktion og en layoutgruppe 
for K&K. 
 
Redaktionen består herefter af Lisbeth og Knud Ebbesen, og layoutgruppen af Lisbeth Kåre 
og Niels Lillemose. 
 
Der har været overvejelser i udvalget om antallet af K&K - udgivelser; Lisbeth er dog af den 
opfattelse, at vi fortsat skal – og kan – magte at have 6 udgivelser om året. 
 
Jakob deltager i næste arbejdsmøde i informations - og formidlingsgruppen nedsat under 
informationsudvalget. 
 
 
 

• Driftsudvalget;  
 
 
Christian udleverede oversigt over de kommende ca. 3 måneders udlejninger, hvor der skal 
besættes med weekendafløsere, når Jens Lassen har sommerferie/friweekends. 
 
Christian anmodede bestyrelsesmedlemmerne på vagtlisten om, at melde hurtigt tilbage 
hvilke vagter hver enkelt havde mulighed for at besætte. 
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Christian arbejder med at finde afløsere for Lizzie & Kaj til Dansk Blindesamfunds årsmøde 
i februar 2011.  
 
  
 

• Økonomiudvalget;  
 
 
Arbejdet med det nye internetbaserede økonomisystem går godt; der mangler endnu 
indlæggelse af data fra et par udvalg. 
 
Kroens samlede økonomi følger stort set de lagte planer. 
 

 
 
Ad. 5: eventuelt 
 
 

Der var ikke punkter til behandling under eventuelt. 
 
 
 
Næste BE - møde: mandag den 16. august 2010 kl. 19.30  
 
                                   


