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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 19. september 2011 

 

 
Navn Til stede Ikke til 

stede 

Bemærkninger 

Niels Lillemose (formand)  x afbud 

Jens Seeberg (næstformand) x  mødeleder som følge af formandens 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   

Tilde Gylling Bender x   

Vanessa Stephensen x   

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 15. august 2011 . 

 

 

Godkendt uden bemærkninger                

 

 

 

Ad. 3: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

 

Søndag den 16. september var efterårets første arrangement, hvor vort nye billetsystem med 

scanningskontrol bestod sin prøve tilfredsstillende. 

 

Forårskalenderen har deadline 31. oktober 2011. 

 

Marianne arbejder p.t. med at få korrigeret fejl i den kodaafgift, vi er blevet opkrævet. 

 

På forespørgsel fra Flemming vil Marianne undersøge, om det er muligt at rationalisere 

papirmængden ved billetbestilling til arrangementer og bespisning.  
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 Ejendomsudvalget;  

 

 

Birger gjorde opmærksom på, at vort gulv i salen er nedslidt flere steder. 

Problemet tages op på næste møde, hvor udvalgsformanden forventes at være til stede. 

 

Ingen yderligere bemærkninger. 

 

 

 

 Bankoudvalget: 

 

 

Udviklingen forløber fortsat som planlagt. På nuværende tidspunkt er bankoresultatet en 

smule bedre end budgetteret.  

 

I oktober og november forsøger udvalget nogle nye tiltag vedrørende lotterierne. 

 

 

 

 Informationsudvalget;  

 

 

Næste nummer af Kirke & Kro forventes at foreligge den 9. oktober. 

 

Kroen lægger til stadighed spalteplads til artikler om forskellige former for motionsunder-

visning (yoga, qigong, zumba), idet disse artikler optages, da der er tale om medlems-

aktiviteter. 

I et vist omfang promoverer Kroen således aktiviteter, hvor indtægten ved aktiviteten ikke 

kommer Kroen til gode, men hvor Kroen har ekstra udgifter til bladtrykning.  

 

Drøftelse af betimeligheden af dette tages op på et senere møde.     

Vores hjemmeside fungerer meget tilfredsstillende, og er til stadighed ganske aktuel. Stor 

ros til Jan Hovard !!! 

 

 Driftsudvalget;  

 

 

Ane Christoffersen har overtaget bemanding og fordeling af kokkehold til 

nøddeknækkeraftenerne. 

 

Kroen er blevet pålagt nye afgifter (mindre gebyrer) af Fødevarestyrelsen. 

 

Udlejningen ser fornuftig ud for resten af året. 

 

Med hensyn til studenterfesten den 26. juni 2011 på Kroen - hvor betydelige skader på 

inventar m.m. er opgjort og de 2 formelle lejere er i færd med at indsamle erstatningsbeløbet 
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– gav Flemming udtryk for, at han synes vi skal være særdeles kontante og faste i vore krav 

til forældreengagement og depositumstørrelse ved lignende udlejninger fremover. 

Christian kunne fortælle at hele erstatningsbeløbet endnu ikke var indsamlet, og i øvrigt: 

 

 at fremtidige lejekontrakter med studenter kun ville blive indgået under forudsætning af 

forpligtende forældreengagement og med forhøjet depositum, 

 at vi har andre lejeforhold hvor der bliver danset på bordene og ødelagt inventar, 

 at det vil være umuligt at tage højde for alle disse situationer og anvende en særlig skrap 

lejekontrakt for lejere med potentiel ødelæggelsestrang.   

 

 

Den 4/9 2011 afholdt ”Livsstilsguiden” messe og shoppingbazar på Kroen. Der var ikke 

mange besøgene, men man ønsker at gentage forsøget og leje Kroen endnu engang i 

november, hvor det ikke vil være til gene for vore sædvanlige aktiviteter. 

 

Bestyrelsen tiltrådte at en yderligere messedag afholdes, hvorefter en endelig evaluering skal 

finde sted inden der gives tilsagn om evt. yderligere arrangementer af denne karakter. 

   

 

 

 

 Økonomiudvalget;  

 

 

Kroen har ansøgt Hillerød Kommune om tilladelse til at omlægge forsamlinghusets 

nuværende FlexGaranti lån til et fast forrentet 4 % kontantlån med uændret løbetid. 

 

Omlægningen vil medføre en årlig likviditetsbesparelse på kr. 20.000 – kr. 25.000, som vil 

tilfalde forsamlingshuset ubeskåret, idet det kommunale tilskud vil fortsætte med uændret 

størrelse. 

 

Låneomlægningen søges til 1/1 2012. 

 

Kommunaldirektionen har indstillet, at vor ansøgning imødekommes, og dette er tiltrådt af 

såvel Kultur – og Fritidsudvalget, Økonomiudvalget og Byrådet. 

 

Der var fuld enighed i bestyrelsen om at gennemføre omlægningen til et fast forrentet 4 % 

kontantlån med uændret løbetid. 

 

 

 

Ad. 4: Eventuelt 

 

 

Søren kunne berette, at resultatet af det veloverståede loppemarked endnu ikke var gjort 

endeligt op, men at det var hans forventning, at resultatet er bedre end i 2010 og budget 

2011. Omsætningen har været større end sidste år, og omkostningerne mindre. 

 

Tilde ønskede på vegne af det af skolebestyrelsen nedsatte lokaleudvalg at få mere konkrete 

oplysninger om økonomien ved Skolens eventuelle brug af kroens lokaler.    
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Bestyrelsen har behov for mere specifikke oplysninger fra udvalget omkring hvilke lokaler 

der ønskes anvendt, hvor hyppigt de skal anvendes etc. 

 

Bestyrelse er fortsat positiv overfor idéen under forudsætning af, at egnede lokaler er 

disponible, og at der mindst ydes fuld kompensation for merudgifter til drift af disse lokaler. 

 

 

Hængepartier: 

 

 

 25 års jubilæum, hvor lørdag den 3. marts 2012 er reserveret til markering af denne 
mærkedag.  
Program og indhold drøftedes løst. Flemming, Søren, Marianne og Lisbeth tilbød 
at deltage i et evt. jubilæumsudvalg, hvor formanden bør være født medlem. 
Indkaldelse til idé møde primo oktober ??? 

 Aktivering af medlemmer. 
Ingen bemærkninger. 

 Nimbusklubbens medlemmer også kromedlemmer ???  
Christian meddeler Nimbusklubben, at en meget gammel aftale, hvor formanden 
for klubben alene er kromedlem, ikke er i overensstemmelse med reglerne for 
andre grupper, der benytter vor kro; alle nimbusklubbens medlemmer skal også 
være kromedlemmer. 

  Skal der betales erhvervsafgift ??? 
Ingen bemærkninger. 

 Hvad skal der ske med ”Nykreditkontoen” ??? 
Ib mener, at kontoen indtil videre skal fastholdes uændret  

 
 

 Valg 2012: 

 

Følgende er på valg: 

 

 

 Birger Brandis 

 Lisbeth Larsen 

 Jens Seeberg 

 Erik Petersen 

 Ib Østlund 

 Søren Skals 

 Christian Wolfhagen 

 

 
 

 
 

 

 

 

Næste BE - møde: mandag den 24. oktober 2011 kl. 19.30   
                     


