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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 17. maj 2010 

 
 

Navn Til stede Ikke til 
stede 

Bemærkninger 

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

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

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

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

Erik Petersen (kasserer) x   
Jakob Thorndahl  x afbud 

Jens Seeberg  x afbud 
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 26. april 2010 . 
 

 
Godkendt med følgende bemærkninger: 
 
Revygruppens overvejelser om fremtidens revyafvikling fremlægges for Bestyrelsen på et 
senere tidspunkt af Marianne (og skal derfor ikke drøftes på indeværende møde) 
 
Bruno er ikke på valg i 2011, da han på generalforsamlingen i år er blevet valgt som 
ejendomsudvalgsformand for en 2-årig periode. 

 
 
Ad. 3: Formanden har ordet 
 

 
Formanden orienterede om medlemssituationen. Pr. d.d. har 560 af Kroens medlemmer indbetalt 
årets kontingent, medens 130 medlemmer er i rykkerstatus. 
 
På opfordring fra Niels gav Søren en situationsrapport omkring årets loppemarked. Planlægning og 
tilrettelæggelse er godt i gang, alle lørdagsvagter er besat. Som forudsat i budgettet kan vi ikke i år 
påregne støtte fra Kommunen til containerhåndtering. Søren arbejder med løsninger, der kan redu-
cere omkostningerne hertil.    
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Hængepartier: 
 
 

• Trimning af egenkontrolsystem (Christian) 
• Svar fra fællesforening ang. bestyrelsesansvar (Niels) 
• Ny annoncetegner  

 
 
 
 Valg 2011: 
 
Følgende er på valg: 
 
 

• Anne Mette Andersen 
• Marianne Bille 
• Flemming Jørgensen 
• Jakob Thorndahl 
• Niels Lillemose  

                                          
Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 
 

• Kulturudvalget;  
 

De første 3 måneder af året er gået godt; der har været flere gæster til arrangementerne en 
forudsat.  
 
Et spændende efterårsprogram er ved at være på plads. 
 
Det er besluttet at de fordelagtige  pensionistpriser for løssalg og abonnementer ophører med 
virkning fra det kommende efterår. 
 
 

• Ejendomsudvalget;  
 
 
Ingen bemærkninger. 
 
 

• Banko; 
 
 
Banko forløber fortsat tilfredsstillende med pæne stigninger i såvel omsætning som 
overskud sammenholdt med tilsvarende periode i 2009. 
 
 
 
 

• Informationsudvalget;  
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Lisbeth orienterede om, at arbejdsgruppen (Lisbeth, Niels og Jens) til modernisering og 
effektivisering af Kroens informationsformidling har holdt sit første møde, hvor mange 
idéer har været drøftet, herunder udformningen og anvendelsen af vor hjemmeside, antal 
udgivel-ser af Kirke & Kro, formatet af K&K (elektronisk/papir). 
 
Gruppen har næste møde den 2. juni, hvor også det videre forløb omkring rekruttering af 
redaktør og layouter vil blive drøftet. Indtil nu har der ikke været refleksioner på 
stillingsopslaget i K & K. 
 
Webmaster Carsten Ekelund vil gerne indgå i en større gruppe med lokale nødeboere til evt. 
opgradering af hjemmesiden, som muligvis kan afstedkomme ekstra udgifter til mere 
avanceret programværktøj. 
 
Der søges flere annoncører til dækning af øgede trykkeomkostninger for K & K. 
 
Kirken holdes løbende orienteret omkring evt. ændringer af K & K. 
 
  

• Driftsudvalget;  
 
Buffeten holder som sædvanlig sommerferie fra Sct. Hans. 
 
Det traditionelle studenterarrangement på Kroen finder også sted i år; naboer orienteres 
derom. 
 
Driftsudvalget foretager snart en kontrol af, at samtlige deltagere i de mange medlems-
grupper, der benytter vores hus, rent faktisk også er medlemmer, der betaler kontingent i 
overensstemmelse med de gældende regler. 
 
Der vil i lighed med sidste år være et begrænset ”glædesblus” Sct. Hans aften på 
petanquebanen. 
 
Udlejningsaktiviteten udvikler sig fortsat positivt. 
 
 
 

• Økonomiudvalget;  
 
 
Ib udleverede kontoplan og balance pr. 30. april 2010 udskrevet fra det nye internetbaserede 
økonomisystem e-conomic. 
 
Ib instruerede kort i hvorledes de enkelte bestyrelsesmedlemmer får adgang til informatio-
nerne. Kun udvalgte personer har adgang til at registrere og bogføre i systemet; økonomi-
udvalget fastlægger rammerne herfor og administrerer tildelingen af passwords. 
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De enkelte bestyrelsesmedlemmer opfordres til ved selvstudium at arbejde med systemet og 
dermed lære dets muligheder at kende.    
 

 
 
Ad. 5: eventuelt 
 
 
Der var ikke punkter til behandling under eventuelt. 
 
 
 
Næste BE - møde: mandag den 14. juni 2010 kl. 19.30  
 
                                   


