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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 22. februar 2010 

 
 

Navn Til stede Ikke til 
stede 

Bemærkninger 

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

Johannes Krog (ejendomsudvalg)  x  
Christian Wolfhagen (driftsudvalg) x   

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

Flemming Jørgensen (bankoudvalg) x   
Knud Aunstrup (informationsudvalg)  x  

Erik Petersen (kasserer) x   
Jakob Thorndahl x   

Bruno Bjerre x   
Grete Ebbesen  x   

Birger Brandis (ref.) x    

 
 
 

Ad. 1: spørgetid 
  

Mogens Bastrup var mødt op og fremførte på billardklubbens vegne et ønske om en 
opgradering af poolbordet i kælderen (til gavn for de unge mennesker) samt et nyt tiltrængt 
klæde på billardbordet.  
 
Mogens anslog, at omkostningerne til disse forbedringer ikke ville overstige kr. 10.000, og 
bad Bestyrelsen om at se velvilligt på en afholdelse af disse omkostninger i 2010. 
 
Bestyrelsen vil undersøge om forbedringsønskerne kan indarbejdes i det endelige budget for 
2010. 
 
Mogens vil få besked herpå. 
  

                       
 

Ad. 2: gennemgang af referatet fra sidste møde den 18. januar 2010 
 

 
           Godkendt uden bemærkninger. 
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Ad. 3: Regnskab 2009 og budget 2010 
 

 
Ib gennemgik regnskabet for 2009, som med mindre justeringer nu var klar til revision. 
 
Resultatet er positivt og ligger pænt over budgettet for året. 
 
Stor anerkendelse fra bestyrelsen af det opnåede resultat og den indsats der er lagt fra de 
enkelte udvalg m.m. for at opfylde de stillede mål for året. 
 
Ib opfordrede de udvalg, der mangler at aflevere budgetudkast for 2010 til snarest at 
fremkomme med tallene så han kan få udarbejdet det samlede budget.  
 
Det var magtpåliggende for bestyrelsen, at det budget for 2010, som skal fremlægges på 
generalforsamlingen og indsendes til kommunen samlet bør vise et positivt resultat. 
 

 
Ad. 4: Formanden har ordet 
 

 
Ove Kirkegaard har givet tilsagn om at være bestyrelsens forslag til dirigent på den 
kommende generalforsamling. 
 
Kaj Sundgaard har givet tilsagn om, at være bestyrelsens forslag til revisorsuppleant. 
 
                                                            

Ad. 5: Orientering fra udvalgene 
 
 

• Kulturudvalget;  
 

Erik Petersen har afløst Solvejg som kasserer. 
 
Foranlediget af den voldsomme efterspørgsel efter billetter til arrangementet med Ghita 
Nørby og Svenn Skipper arbejder udvalget på at forhåndsbilletbestillinger kun er gyldige 
såfremt entreen samtidig med bestillingen indbetales til Kroen. 
 
Der arbejdes intenst på årets revy. 
 
 

• Ejendomsudvalget;  
 
 
Ingen punkter til drøftelse. 
 
 

• Banko; 
 
 
Ingen punkter til drøftelse. 
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• Informationsudvalget;  
 
 
Ingen punkter til drøftelse. 
 
 

• Driftsudvalget;  
 
Ingen punkter til drøftelse. 
 
 

• Økonomiudvalget;  
 
 
På foranledning fra Erik Petersen tages Forsamlingshusets gebyrbetalinger for 
bankhandlinger/boks/depoter op på et kommende møde. 
 
Herudover ingen punkter til drøftelse ud over hvad der er omtalt under pkt. 3. 
 
 
 
Hængepartier: (til senere behandling) 
 

• Dogmeversion af abonnementssystem (Niels, Knud Ebbesen) 

• Trimning af egenkontrolsystem (Christian) 

• CVR-nummer til foreningen (Ib) 

• Svar fra fællesforening ang. bestyrelseansvar (Niels) 

• Ny annoncetegner (Knud) 

• Web-strategi  

• Forslag til Facebook opstart (Jakob) 

• Aldersfordeling via Hillerød Kommune (Niels) 
 
 

 
Valg 2010: 
 
Christian genopstiller 
Erik genopstiller 
Johannes ønsker ikke genvalg Bruno Bjerre stiller op 
Knud ønsker ikke genvalg Lisbeth Larsen stiller op, Knud fortsætter med bladet  
Birger genopstiller 
Ib genopstiller  
Grete ønsker ikke genvalg Søren Skals stiller op 
 
 
Bestyrelsen arbejder på at finde mindst en ny kandidat ud over ovennævnte.   
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Ad. 6: eventuelt 
 
 

Der var ikke punkter til behandling under eventuelt. 
 
 
 
 
Efter det ordinære bestyrelsesmøde fortsatte målsætningsdebatten, der har pågået igennem efteråret 
og vinteren under Annette Munk Sørensens kyndige vejledning. 
 
Vi er nu nået så langt i processen, at bestyrelsen i enighed har formuleret målsætninger for en række 
focusområder. 
 
Der var enighed om, at den nye bestyrelse på egen hånd skal fortsætte arbejdet med at definere 
målbare indikatorer og opgaver til realisation af målene indenfor for hvert focusområde. 
 
Ib og Birger blev bedt om at fremkomme med forslag til indikatorer for økonomiområdet. 
 
Niels takkede Annette for indsatsen – Annette tilbød at assistere i det videre forløb, såfremt 
bestyrelsen måtte finde behov derfor. 
 
Niels vil på generalforsamlingen orientere om processen m.m.  
 
 
 
 
 

Næste BE - møde: mandag den 29. marts 2010 kl. 19.00 (formøde generalforsamling) 
 
                                   


