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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 20. juni 2011 

 

 
Navn Til stede Ikke til 

stede 

Bemærkninger 

Niels Lillemose (formand) x   

Jens Seeberg (næstformand)  x afbud 

Bruno Bjerre (ejendomsudvalg) x   

Christian Wolfhagen (driftsudvalg) x   

Marianne Bille (kulturudvalg) x   

Ib Østlund (økonomiudvalg) x   

Flemming Jørgensen (bankoudvalg) x   

Lisbeth Larsen (informationsudvalg) x   

Erik Petersen (kasserer)  x afbud 

Tilde Gylling Bender  x afbud 

Vanessa Stephensen x   

Søren Skals  x  afbud 

Birger Brandis  x    

 

 
Ad. 1: spørgetid 

  

Ingen var mødt op for at stille Bestyrelsen spørgsmål. 

 

                       

Ad. 2: Godkendelse af  referat fra mødet den 2. maj 2011 . 

 

 

Godkendt uden bemærkninger 

 

 

 

Ad. 3: Budgetopfølgning (Q1). 

 

 

Ib orienterede om, at alle transaktioner for januar kvartal 2011 er bogførte. Revyen har givet 

et underskud på Kr. 12.000 (budget: Kr. 0). Bortset herfra er der ingen væsentlige budget-

afvigelser. 

 

Christian forespurgte om Kroen har en prisoption hos stoleleverandøren på evt. yderligere 

stoleindkøb. Visse arrangementer kræver flere stolepladser end de 150 nye stole. Bruno har 

ikke aftalt en sådan, og der var da også enighed i Bestyrelsen om, at der p.t. ikke skal 

indkøbes flere stole, og at der til store arrangementer må suppleres med de gamle stole.     
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Ad. 4: Formanden har ordet 

 

 

Tryg Fonden har doneret en hjertestarter til Nødebo Kro, som forventes at blive leveret om 

4-6 måneder. Niels er ”fadder” til projektet, og Jens Zeeberg er tovholder på indføring og 

etablering af procedurer omkring brugen.  

 

Kommunen har taget Kroens og støtteforeningens årsregnskaber 2010 til efterretning. 

 

I forbindelse med Jens Lassens håndtering af udlejningskontrakter mere end 1 år frem i 

tiden koordinerer Marianne med Jens hvilke dage, der skal friholdes til kulturarrangementer. 

 

Der har været rejst spørgsmål, om Kroens arbejdsskadeforsikring dækker alle, der 

arbejder frivilligt. Bruno undersøger vor police/får spørgsmålet afklaret med vort 

forsikringsselskab. 

 

Medlemsstatus: Der er pr. d.d. betalt kontingent fra 551 medlemmer; der er udsendt 109 

rykkere med oplysning om, at man betragtes som udtrådt af Foreningen, såfremt der ikke er 

betalt kontingent inden den 1. juli 2011. 

 

Ejeren af fiskebilen, der hidtil har solgt fisk fra P-pladsen foran købmanden, har forespurgt 

om bilen må holde på Kroens areal og sælge fisk herfra ca. ½ time én gang om ugen. 

Der var enighed om at fiskebilen til gavn for byens borgere måtte benytte Kroens P-
areal når muligheden for salg fra købmandens P-areal ikke længere er til stede.  
  
 

Hængepartier: 

 

 

 25 års jubilæum  
Lørdag den 3. marts 2012 er reserveret til markering af denne mærkedag. 
 

 

 Valg 2012: 

 

Følgende er på valg: 

 

 

 Birger Brandis 

 Lisbeth Larsen 

 Jens Seeberg 

 Erik Petersen 

 Ib Østlund 

 Søren Skals 

 Christian Wolfhagen 
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Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

 

Efterårskalenderen forventes klar den 14. august; det er igen lykkedes at sammensætte et 

program med flere spændende arrangementer. 

 

Fremover er det muligt at købe billetter og mad til arrangementerne via link fra Kroens 

hjemmeside. Systemet giver ikke mulighed for refusion. Jens Lassen vil være behjælpelig 

med bestilling for gæster, der ikke har IT mulighed. Der vil stadig være billetsalg fra døren. 

 

 

 

 Ejendomsudvalget;  

 

 

Kroens plæneklipper er gået itu og det vurderes af sagkyndig ikke at være økonomisk 

fordelagtigt med yderligere reparationer. 

 

Bruno fik tilsagn fra Bestyrelsen til at indkøbe en ny plæneklipper af samme standard som 

den hidtidige. Estimeret byttepris kr. 11.000 – 12.000. 

 

  

 

 Bankoudvalget: 

 

 

Udviklingen forløber som planlagt, bankoresultatet er på nuværende tidspunkt ca. kr. 10.000 

bedre end for samme periode i 2010. I den kommende tid vil der blive søsat forskellige nye 

tiltag.  

 

Den nye repos er med succes blevet inddraget i serveringen til bankospillerne. 

 

 

 Informationsudvalget;  

 

 

Positive tilkendegivelser omkring bladet. Hjemmesiden vil i den kommende tid blive 

yderligere udbygget. 

På hjemmesiden for Foreningen af Forsamlingshuse i Danmark ligger der informationer om 

Nødebo Kro, bl.a. navne på bestyrelsen. Disse oplysninger er ikke blevet opdateret, og skal 

ikke ligge på deres hjemmeside. Information om Nødebo Kro skal findes på vores 

hjemmeside, og det sker ved at benytte linket fra FaF i Danmark. Niels sletter de uaktuelle 

data.  
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 Driftsudvalget;  

 

 

Bemanding og fordeling af madhold til de kommende jazz-arrangementer er på plads. 

 

Bemanding og fordeling af madhold til de kommende nøddeknækkeraftener volder fortsat 

problemer og er ikke på plads. 

 

Vagtfordelingen i viceværtens sommerferie blev bragt på plads under bestyrelsesmødet. 

 

 

 Økonomiudvalget;  

 

 

Ingen yderligere bemærkninger, jf. dagsordenens pkt. 3. 

 

 

. 

Ad. 5: Eventuelt 

 

 

Lisbeth orienterede om, at revygruppen havde evalueret årets revy og herunder overvejet 

hvor tit revyen skulle spille, hvor mange dage den skulle spille og under hvilke rammer den 

skulle spille. 

 

I den forbindelse ønskede gruppen en tilkendegivelse fra Bestyrelsen, hvorledes Bestyrelsen 

opfatter revyen, om der var behov for revy på Kroen etc. 

 

Der var enighed i Bestyrelsen om, at revyen er en fasttømret tradition, der er knyttet til 

Nødebo Kro, og som har stor opbakning i medlemskredsen og hos byens borgere i øvrigt. 

 

Revyen bør derfor forsat være et kulturtilbud på linje med andre kulturtilbud og med samme 

risiko/mulighed for succes som ethvert andet kulturarrangement.  

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

Næste BE - møde: mandag den 15. august 2011 kl. 19.30 ( Budgetopfølgning H1)  
                     


