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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 26. april 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 afbud 

Ib Østlund (økonomiudvalg) x   

Flemming Jørgensen (bankoudvalg)  x afbud 

Lisbeth Larsen (informationsudvalg) x   

Erik Petersen (kasserer)  x afbud 

Jakob Thorndahl  x afbud 

Jens Seeberg x   

Søren Skals  x  afbud 

Birger Brandis (ref.) x    

 

 
Ad. 1: spørgetid 

  

Ingen var mødt op for at stille bestyrelsen spørgsmål. 

  

                       

Ad. 2: gennemgang af referatet fra sidste møde den 29. marts 2010 

 

 

           Godkendt uden bemærkninger. 

 

 

Ad. 3: Formanden har ordet 

 

 

I fortsættelse af den målsætningsdebat m.m. som gennemførtes af den forrige bestyrelse 

ønskede Niels, at bestyrelsen drøftede hvilken arbejdsmetode der skulle tages i anvendelse 

for at få løst opgaverne inden for følgende 3 kerneområder: 

 

a) Etablering af et mere tidssvarende økonomi- og styringssystem  

b) Fastlæggelse af den fremtidige informations- og kommunikationsform 

c) Iværksættelse af en medlemsaktivering således at medlemssammensætningen 

                                 afspejler alderssammensætningen i lokalområdet 

 

Det var Niels´ opfattelse, at vi mest effektivt bearbejdede områderne i mindre udvalg, der fremlagde 

løsningsforslag for den samlede bestyrelse. 

 

Dette kunne den øvrige del af bestyrelsen tilslutte sig. 

Ib kunne i denne forbindelse oplyse, at han og Erik Petersen allerede havde taget fat på økonomi-

området med henblik på at finde et nyt økonomisystem, der opfyldte ønskerne om en effektiv 
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dataregistrering og samtidig stillede de enkelte data til rådighed for udvalgsformændene som et 

effektivt styringsværktøj. 

 

For øjeblikket blev E-conomic, der er et internetbaseret økonomisystem, testet, og Ib kunne 

fortælle, at testen forløb lovende. Det var Ib´s vurdering, at Kroen skulle operere med 2 bruger-

koder, én til registrering og bogføring, og én til læsning af data. 

 

Der skal betales en månedlig afgift på 149,- pr. brugerkode. 

 

På næste bestyrelsesmøde vil Ib demonstrere systemet.    

 

Til at arbejde med den fremtidige informations- og kommunikationsstruktur blev nedsat et udvalg 

(info) bestående af Lisbeth, Niels og Jens. 

 

Arbejdet med medlemsaktivering tages op på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

Hængepartier: 

 

 

 Dogmeversion af abonnementssystem (Niels, Knud Ebbesen) 
Info-gruppen tager sig af dette 

 Trimning af egenkontrolsystem (Christian) 
Er klar til næste bestyrelsesmøde 

 CVR-nummer til foreningen (Ib) 
Er etableret, således at vi nu har særskilte cvr. numre for Institution og Forening 

 Svar fra fællesforening ang. bestyrelsesansvar (Niels) 
Afventes stadig 

 Ny annoncetegner  
Info-gruppen tager sig af dette 

 Web-strategi  
Info-gruppen tager sig af dette 

 Forslag til Facebook opstart (Jakob) 
Info-gruppen tager sig af dette 

 Betaling af boksleje i Handelsbanken 
Økonomigruppen tager sig af dette 

 

 

 Valg 2011: 

 

Følgende er på valg: 

 

 

 Anne Mette Andersen 

 Marianne Bille 

 Flemming Jørgensen 

 Bruno Bjerre  

 Jakob Thorndahl 

 Niels Lillemose  
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Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

De tilstedeværende bestyrelsesmedlemmer berørte kort den netop afholdte revy, hvor der på 

begge aftener med spisning (fredag/lørdag) havde været plads til 40-50 personer mere. 

 

Der pågår nogle overvejelser i revygruppen om hvorledes revyaftenerne fremover skal 

”skrues” sammen. 

 

Drøftes videre på næste bestyrelsesmøde. 

 

 

 Ejendomsudvalget;  

 

 

Ib kunne på vegne af Bruno orientere om at året indtil nu forløber efter planerne. Ingen 

særlige punkter til drøftelse. 

 

 

 Banko; 

 

 

Fra Flemming foreslå en skriftlig orientering om, at banko fortsat forløber tilfredsstillende 

og at resultatet - på trods af en spilledag mindre end i 2009 – ligger 15 – 20% højere i år. 

 

 

 Informationsudvalget;  

 

 

Lisbeth kunne berette, at Knud Aunstrup definitivt stoppede som redaktør m.m. af Kirke & 

Kro med udgangen af maj 2010.  

 

Jan Hovard er blevet spurgt om at afløse Knud, men har takket nej; Jan vil ikke knyttes fast 

til denne opgave; har dog givet udtryk for at ville give en hjælpende hånd såfremt Kroen 

skulle komme i en enkeltstående nødsituation. 

 

Lisbeth sætter annonce i næste nummer af Kirke & Kro, hvor redaktør og layouter søges; 

bestyrelsen blev orienteret om annonceudkastet og kom med enkelte mindre ændrings-

forslag.      

 

 

 Driftsudvalget;  

 

Christian kunne orientere om, at nøddeknækkeraftenerne har stabiliseret sig med et pænt 

besøgstal på omkring 50. 
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Dog er nøddeknækkerkokke en mangelvare; der annonceres efter kokke i det næste nummer 

af Kirke & Kro. 

 

Lizzie og Kaj Sundgaard har oplyst, at de stopper med at være tovholdere på arrangemen-

terne for Dansk Blindesamfund fra årsmødet i februar 2011. 

 

Christian arbejder på at finde afløsere. 

 

Udlejningen ser ud til at gå lidt bedre end forventet. 

 

Der er kommet nye medlemsgrupper som brugere af vort hus (yoga og qi gong). 

 

Der vil blive afholdt ”stormøde” for alle buffistgrupperne. På forespørgsel fra bestyrelsen 

kunne Christian oplyse, at de enkelte buffisthold er selvsupplerende i tilfælde af evt. 

mandskabsmangel.    

 

 

 Økonomiudvalget;  

 

 

Der mangler endnu bogføring af 1. kvartal for et par af udvalgene. 

 

På næste bestyrelsesmøde forventes det samlede resultat for 1. kvartal 2010 at foreligge.  

 

Herudover ingen punkter til drøftelse ud over hvad der er omtalt under pkt. 3. 

 

 

 

Ad. 5: eventuelt 
 
 

Der var ikke punkter til behandling under eventuelt. 

 

 

 

Næste BE - møde: mandag den 17. maj 2010 kl. 19.30  

 
                                   


