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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 22. november 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 afbud 
Ib Østlund (økonomiudvalg) x   

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

Erik Petersen (kasserer)  x afbud 
Jakob Thorndahl x   

Jens Seeberg  x  
Søren Skals  x  afbud 

Birger Brandis (ref.) x    
 
 

Ad. 1: spørgetid 
  

Ingen var mødt op for at stille Bestyrelsen spørgsmål. 
 
Niels rejste under dette punkt spørgsmålet om, hvem der var berettiget til at møde op og 
stille Bestyrelsen spørgsmål. 
 
Der var enighed i Bestyrelsen om, at man skulle være åbne og imødekommende, og at 
spørgetiden derfor efter Bestyrelsens opfattelse ikke kun var forbeholdt Kroens medlemmer; 
ikke -medlemmer er derfor velkomne til også at møde frem og stille ”Kro - relevante” 
spørgsmål til Bestyrelsen.  
  

                       
Ad. 2: Godkendelse af  referat fra mødet den 25. oktober 2010 . 
 

 
Godkendt uden bemærkninger 
 

 
Ad. 3: Budget 2011 
 

 
Ib bad de enkelte udvalgsformænd om at fremkomme med budgetudkast for 2011 snarest 
muligt. 
 
For at kunne fremlægge et samlet overblik på næste bestyrelsesmøde enedes man om, at Ib 
senest den 14. januar 2011 skal have modtaget tal fra alle udvalg. 
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Ad. 4:  Status på udlejning 
 

 
Niels havde ønsket, at få en situationsrapport omkring udlejningen af Kroens lokaler. 
 
Ib fortalte, at udlejningsindtægten i årets første 9 måneder ligger betydeligt lavere end i 2009 
og også lavere end de nedjusterede forventninger, der er indeholdt i budget 2010. 
 
Christian vil til næste bestyrelsesmøde og i forbindelse med budgetudarbejdelsen for 2011 
udarbejde en oversigt over gennemførte selskabsudlejninger og fremtidige udlejninger, 
hvorom der er underskrevet kontrakt. 
 
Bestyrelsen vil på denne baggrund vurdere om lejeprisen ligger på det rigtige niveau.    
 

 
 
Ad. 5: Formanden har ordet 
 

 
Niels orienterede om, at Thorkild Vangsgaard har givet tilsagn om at ville være Bestyrelsens 
forslag til dirigent på forårets generalforsamling. Ingen havde indvendinger herimod. 
 

 
Hængepartier: 
 
 

 
• Svar fra fællesforening ang. bestyrelsesansvar (Niels) 

Fællesforeningens formand er stadig ikke vendt tilbage med foreningens opfattelse 
af ansvarsrisikoen. 
 

• Hjertestarter 
Niels har undersøgt spørgsmålet om hjerterstarter nærmere. Trygfonden lader 
hjertestartere opsætte på geografisk passende lokaliteter hvor der færdes mange 
mennesker. Nødebo Kro synes at være en mulig lokalitet, da der ikke i forvejen 
findes hjertestartere placeret i nabolaget. Niels anser derfor, at der er gode 
muligheder for at en evt. ansøgning vil blive positivt behandlet i Trygfonden. 
 
Der skal etableres en ”brugergruppe”, som sikrer at hjertestarteren til stadighed er 
funktionsduelig, ligesom en vis instruktion i anvendelsen til udvalgte personer må 
påregnes. 
 
Der var enighed i Bestyrelsen om, at fordelene ved at have en hjerterstarter ”in-
house” oversteg ulemperne ved at etablere lidt organisation omkring 
håndteringen af udstyret. 
 
Niels ansøger Trygfonden. 
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• Julestue 
Salon C forespurgte på sidste bestyrelsesmøde om de måtte deltage i den årlige julestue på 
Kroen, og dér præsentere og sælge deres produkter og ydelser. 
Efter Salon C´s opfattelse vil Salon C på ingen måde konkurrere med Kroen eller øvrige 
stadeholdere. 
 
Bestyrelsen har fra julemarkedsgruppen fået en tilkendegivelse af, at julemarkedsgruppen 
ikke anser Salon C for at opfylde kriterierne for at kunne være stadeholder. Julemarkedet er 
primært for stadeholdere, der sælger hjemmelavede ting og sager og ikke for kommercielle 
foretagender, der lever af at sælge deres produkter og ydelser. 
 
Bestyrelsen er af den opfattelse, at Kroen på den ene side skal bevare gode hævdvundne 
aktiviteter og traditioner og på den anden side være åben for nye tiltag og foretagsomhed af 
byens borgere. 
 
Bestyrelsen vil derfor foreslå julemarkedsgruppen, at Kroen på julemarkedsdagen også kan 
danne ramme for lokale forretningsdrivende som Salon C under den forudsætning at disse 
stadeholdere er i Hestelængen og afregner samme omsætningsbestemte stadeafgift til Kroen 
som øvrige stadeholdere. 
 
Niels vil motivere Bestyrelsens forslag overfor julemarkedsgruppen.    
 
  

 Valg 2011: 
 
Følgende er på valg: 
 
 

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

                                          
 
Ad. 6: Orientering fra udvalgene 

 
 

• Kulturudvalget;  
 

Niels gjorde opmærksom på det materiale, han havde modtaget fra Hillerød Kommune og 
rundsendt til øvrige bestyrelsesmedlemmer inden mødet. Materialet omhandler orientering 
om, at den gamle amtslige kulturstøtteordning, som Kroen har haft andel i, efter en over-
gangsperiode på 4 år udløber 31. december 2010. 
 
Som en form for afløsning herfor har Hillerød Kommune afsat en kulturpulje på DKK 
100.000 for 2011. Der var enighed om, at kulturudvalget skal søge Kommunen om at få en 
andel af disse midler. 
 
Ansøgningsfrist: 1. februar 2011  
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Niels opfordrer kulturudvalget til at spare forsendelsesomkostningerne ved at sende 
kulturkalenderen med post til vores udenbys medlemmer. Kulturkalenderen er nu 
tilgængelig elektronisk via vor hjemmeside og som papireksemplar i Driverhuset for de 
medlemmer, der regelmæssigt har deres gang på Kroen. 
 
 

• Ejendomsudvalget;  
 
 
Bruno orienterede om, at han har indhentet overslag på materialepriser vedrørende 
udbygningen af gulvarealet (ca. 9 m2) i baren hen over trappeskakten til billard - og FUT - 
rum. Der skal ikke søges om tilladelse til denne indendørs indretningsændring. 
 
Materialeomkostningerne ser ud til at kunne holde sig på i størrelsesordenen DKK 10.000 
excl. moms.  
 
Projektet skal udføres af frivillig arbejdskraft. 
 
Bestyrelsen er enig i, at udvidelsen af gulvarealet vil være en gevinst for driverhus og 
buffétareal og godkendte, at Bruno gik videre med projektet.    
 
Bruno fik endvidere Bestyrelsens opbakning til at fremkomme med forslag til plan for 
udskiftning af stole og borde i sal, herunder indregning af de økonomiske konsekvenser i 
budgetudkast 2011 baseret på en afskrivningshorisont for nyanskaffelserne på 3 – 5 år. 
 
  

• Bankoudvalget: 
 
 
Banko går fortsat pænt. Antallet af gæster har i den forløbne del af efteråret ligget en del  
over tilsvarende periode i 2009. 
 
Udvalget forsøger fortsat at forny spilformer m.m.  
 
Der er enighed om, at vore gæster skal have en god oplevelse, når de besøger Nødebo Kro. 
 
 

• Informationsudvalget;  
 
 
Produktionen af Kirke & Kro er kommet ind i en god gænge med vellykkede resultater. 
 
Lisbeth har modtaget mange rosende tilkendegivelser vedrørende Kroens nye hjemmeside. 
 
Kroen er ved at komme på Face Book; Tilde Gylling Bender vil sammen med Kenneth 
Werther assistere med dette arbejde.  
 
 

• Driftsudvalget;  
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Christian kunne oplyse, at det hidtidige tilskud til AMU-kurser falder bort fra 1. januar 
2011. 
 
Dette indebærer en egenbetaling på DKK 3.500,- pr. person, som skal på hygiejnekursus. 
 
Christian vurderer behovet for at gennemføre næste kursus, når han har fuldt overblik over 
”kokkesituationen”. 
 
Lisbeth fremførte som idé, at man efter søndagskoncerterne kl. 16.00 kunne få et let måltid 
mad og sammen med gode venner sætte sig i f.eks. Driverhuset  og ”summe” om 
eftermiddagens oplevelse.  
 
Christian lovede at se på forslaget, og nævnte at der som noget nyt tilbydes spisning i 
forbindelse med nogle af arrangementerne i 2011. 
 
Generelt er ”kokkesituationen” dog vanskelig – og i denne forbindelse et lille nødråb fra 
Christian: ” Vi mangler kokke generelt og helt aktuelt kokke til nøddeknækkeraftenerne”. 
 
 

• Økonomiudvalget;  
 
 
Ib gennemgik 9 måneders regnskabet; regnskabet ser positivt ud; totalt set overholdes årets 
budget; der er dog både plusser og minusser indenfor de enkelte udvalg.  
 
Kroens likviditet er stadig tilfredsstillende. 

 
 
Ad. 7: Aktivering af medlemmerne 
 

 
Gruppen til fastholdelse og forøgelse af medlemsaktivering bestående af  
Søren, Christian og Jakob, har som målsætning at holde indledende gruppemøde 
inden næste bestyrelsesmøde.  

 
 
Ad. 8: Eventuelt 
 
 

Jens Lassen har givet udtryk for, at han ind imellem håndterer en del kontanter, og at han 
gerne ser en ændret procedure, som på tilfredsstillende vis kan minimere hans omgang med 
Kroens midler.   
 
Ib tager kontakt til Jens for at finde en praktisk og kontrolmæssig forbedret løsning på dette 
område. 
 

 
Næste BE - møde: mandag den 17. januar 2011 kl. 19.30 (budget 2011)  
                     


