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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 17. januar 2011 

 
 

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   
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. 
 

                       
Ad. 2: Godkendelse af  referat fra mødet den 22. november 2010 . 
 

 
Godkendt uden bemærkninger 
 

 
Ad. 3: Budget 2011 
 

 
Ib fremlagde et foreløbigt regnskab for 2010 samt udkast til budget for 2011baseret på 
forslag fra de enkelte udvalg. 
 
Regnskabet, der som sagt ikke var endeligt – forventedes at give et overskud på kr. 75.000 –
100.000, og Kroen går ud af 2010 med en pæn likviditet. 
 
De enkelte udvalgs budgetforslag for 2011blev gennemgået og kommenteret. 
 
Ib fik tilsagn til at undersøge muligheden for en låneomlægning til afdragsfrie lån, der ville 
kunne lette udgifterne til lånefinansiering betydeligt. 
 
I det endelige budget for ejendomsudvalget indregnes 20 % afskrivning (svarende til en 
levetidshorisont på 5 år) på anskaffelser af nye stole (se under evt.). 
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I ejendomsudvalgets budget er indregnet udgifter til reparation/udskiftning af et større antal 
vinduer. En evt. delvis sponsering heraf undersøges.   
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at det samlede budgetforslag til fremlæggelse på general-
forsamlingen skal vise et realistisk opnåeligt resultat > 0.  

 
 
Ad. 4:  Status på udlejning 
 

 
Christian informerede om, at der p.t. var indgået 47 lejekontrakter med lejemål i 2011 (ca. 
2/3 udlejning af Kroen og ca. 1/3 udlejning af Hestelængen). 
Til sammenligning kunne Christian oplyse, at der i 2010 havde været afviklet 67 leje-
kontrakter. 
På baggrund heraf skønnes udlejningen for 2011 at komme på mindst samme niveau som for 
2010, og der skønnes indtil videre ikke at være behov for at justere lejepriserne.  

 
 
Ad. 5: Formanden har ordet 
 

 
Niels kunne fra referater fra Landsforeningens møder oplyse, at mange 
forsamlingshuse ”slås” med at motivere de yngre medlemmer til at tage en tørn og 
gå mere aktivt ind i ledelse og drift af forsamlingshusene, jf. i øvrigt dagsordenens 
punkt 7.  
 

 
Hængepartier: 
 

 
• Svar fra fællesforening ang. bestyrelsesansvar (Niels) 

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

• Hjertestarter 
Niels har ansøgt Trygfonden den 25. november med forventet svar en gang i 
foråret.   
 

• Julestue 
Intet nyt.    
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 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;  
 

 
Udvalgets resultat for 2010 er bedre end budgetteret og stort set et 0-resultat. Dette skyldes 
pæne besøgstal, flere tilskud samt en opstrammet løbende budgetopfølgning i udvalget.  
 
 

• Ejendomsudvalget;  
 
 
Det har været umuligt at holde Kroens gårdsplads fri for sne i den hidtidige del af vinteren. 
Som kompensation herfor er der indkøbt grus, der er blevet strøet ud på gårdspladsen oven 
på den fastkørte sne. Besøgene har vist stor forståelse for den meget vanskelige vejrsituation 
vi har haft.   
 
 

• Bankoudvalget: 
 
 
Det endelige bankoresultat for 2010 er endnu ikke helt på plads; de tidligere prognoser ser 
dog stort set ud til at holde selvom besøgstallene i december på grund af det meget dårlige 
vejr faldt dramatisk, og en enkelt spilleaften måtte aflyses. 
 
I den forbindelse har Flemming overvejet, hvordan vi mest effektivt kan kommunikere evt. 
fremtidige aflysninger; det blev konfirmeret, at i fremtidige situationer hvor aflysning 
besluttes, vil dette primært blive indtalt på Kroens telefonsvarer og forsøgt indrykket på 
Kroens hjemmeside via webmasteren. 
 
Bankoaftenerne i 2011 er startet med fornuftige besøgstal.   
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• Informationsudvalget;  
 
Som nævnt i sidste referat vil Tilde Gylling Bender udbygge den Face-Book løsning, som 
Jacob har startet. Tilde har herudover givet tilsagn om, at stille op til Bestyrelsen på den 
kommende generalforsamling. 
 
Det ser ud til, at den nye uddeler af K&K fungerer godt.  
 
 

• Driftsudvalget;  
 
 
Christian uddelte vagtlister for forårets weekendvagter, og orienterede om, at han i starten af 
februar sammen med kokkeholdene skulle planlægge fordelingen i 2011. 
 
I øvrigt ingen bemærkninger ud over hvad der er refereret under pkt. 4, status på udlejning. 
  
 

• Økonomiudvalget;  
 
 
Ingen bemærkninger ud over hvad der er refereret under pkt. 3, Budget 2011. 

 
 
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 
 
 

En stor del af salens stole er tjenlige til udskiftning; i den forbindelse fremviste en 
stoleleverandør før det egentlige bestyrelsesmøde en række stole, der kunne komme på tale 
som alternativ til vore nuværende.  
De nye stole skal opfylde brandmyndighedernes krav samt æstetisk kunne forenes med vort 
øvrige inventar. Stoleleverandøren vil blive bedt om at fremkomme med tilbud på et par af 
modellerne. Bestyrelsen forestiller sig i første omgang at de 150 dårligste af de nuværende 
stole udskiftes. 
 
Jacob orienterede om, at en del af bestyrelsesmedlemmerne ville deltage i et eksperiment 
straks efter mødet hvor man ville forsøge koble en bærbar PC på Kroens trådløse net. 
Falder forsøget heldigt ud vil vi for små udstyrspenge kunne etablere denne facilitet til gavn 
og glæde for mange udvalg m.m. 
I givet fald vil opkoblingen til lokalnettet skulle ske via en særlig kode. 

 
Næste BE - møde: mandag den 21. februar 2011 kl. 19.30  
                     


