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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 21. februar 2011 

 

 
Navn Til stede Ikke til 

stede 

Bemærkninger 

Niels Lillemose (formand) x   

Anne Mette Andersen (næstformand)  x  

Bruno Bjerre (ejendomsudvalg) x   

Christian Wolfhagen (driftsudvalg) x   

Marianne Bille (kulturudvalg) x   

Ib Østlund (økonomiudvalg) x   

Flemming Jørgensen (bankoudvalg) x   

Lisbeth Larsen (informationsudvalg) x  (deltog i de første 3/4-del af mødet) 

Erik Petersen (kasserer) x   

Jakob Thorndahl x   

Jens Seeberg  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 17. januar 2011 . 

 

 

Godkendt uden bemærkninger 

 

 

 

Ad. 3: Formanden har ordet 

 

 

TDC har reduceret Kroens afgift for Home Duo med VIP – serviceaftale med kr. 
233,- pr. måned. Samtidig er der nu etableret WI FI net (trådløst net) på Kroen; 
kodeordet for at komme på er: Kroen2012. 
 
I løbet af vinteren har der været klager over de vanskelige adgangsforhold til Kroen 
for gangbesværede med rollator; det er meget besværligt at køre på løse sten 
(udenfor sne - og frostsæsonen). Bestyrelsen anser i første omgang, at en alternativ 
adgangsvej til Kroen kunne være ad indgangen til Salen bag om Vognporten. 
Bestyrelsen vil sørge for at etablere en klokkeanordning ved døren, der så skal 
aktiveres, når man ønsker buffisternes hjælp til at komme indenfor.   
 
Kroens lokaler er reserveret i 2012 til afholdelse af evt. festligheder i anledning af 25 
års jubilæet for indvielsen af den nye kro. 
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Hængepartier: 

 

 

 Svar fra fællesforening ang. bestyrelsesansvar (Niels) 
Punktet udgår, da Fællesforeningens formand stadig ikke er vendt tilbage med 
foreningens opfattelse af ansvarsrisikoen. 
  

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

 Julestue 
Der er enighed om, at Nødebovirksomheder – som Salon C – kan deltage i det årlige 

julestuearrangement begrænset til lokalerne i Hestelængen; som andre udbydere skal 

virksomhederne for standleje m.m. betale 15 % af opnået omsætning på dagen til Nødebo 

Kro. Salon C tilbydes specifikt at måtte deltage på disse vilkår fra 2011.     

 
 

 Valg 2011: 

 

Følgende er på valg: 

 

 

 Anne Mette Andersen (genopstiller ikke) 

 Marianne Bille 

 Flemming Jørgensen (genopstiller) 

 Jakob Thorndahl (genopstiller ikke) 

 Niels Lillemose (genopstiller) 

 Bruno Bjerre (genopstiller) 

                                         

 

Niels kunne berette, at Foreningens revisorer har stillet sig til rådighed for genvalg. 

 

Bestyrelsen mangler på uværende tidspunkt kandidatemner til bestyrelsen og til revisorsuppleant. 

 

 

 

 

Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

 

Kalenderen for efteråret 2011 er p.t. ved at tage form; det ser ud til at vi atter kan få stablet 

et spændende program sammen indenfor de budgetrammer, der er fastsat. 

 

Gospelkoret undersøger muligheden for at finde en ledig dato til afholdelse af  en 

korsammenkomst på Kroen. 
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 I overensstemmelse med en tidligere bestyrelsesbeslutning kan lokalerne benyttes 

vederlagsfrit såfremt arrangementet ikke kolliderer med kulturarrangement/udlejning eller 

anden form for planlagt begivenhed, og såfremt det er muligt at skaffe buffister. Til 

arrangementet kan der medbringes madkurv e.l. alle drikkevarer skal købes i buffeten. 

 

 

 Ejendomsudvalget;  

 

 

De bestilte materialer til etablering af repos over nedgangen til billard – og FUT rum er snart 

klar – så kan de frivillige hænder, hvoraf flere har meldt sig, gå i gang. 

 

Stoleprisen på udskiftning af 150 stole til salen er forhandlet på plads; nu mangler blot den 

endelige stillingtagen til farven. 

 

Bruno har undersøgt flere fondsfundatser, ( bl.a. Velux og Rockwool); fundatserne strider 

ikke imod, at der skulle kunne opnås bevilling af støttekroner til enkelte større 

vedligeholdelsesopgaver. Udvalget forbereder ansøgninger. 

 

 

 

 Bankoudvalget: 

 

 

Bankoaftenerne i 2011 er startet med fornuftige besøgs – og omsætningstal som indtil videre 

ligger på samme niveau som for 2010.   

 

 

 

 Informationsudvalget;  

 

 

Kroens Face-Book løsning er snart på plads. 

 

 

 Driftsudvalget;  

 

 

Christian gjorde status for arrangementer med tilhørende bespisning ; i årets første 2 

måneder har der/vil der være 4 arrangementer – det har været vanskeligt at få kokkeholdene 

bemandet, men takket være god vilje fra mange implicerede parter er det lykkedes at klare 

udfordringen. For foråret som helhed er der nu kun 1 nøddeknækkeraften, hvor beman-

dingen ikke er på plads. Der var almindelig enighed i Bestyrelsen om, at der ikke skulle 

drives ”rovdrift” på enkeltpersoner for at opfylde ambitiøse mål m.h.t. spisning i tilknytning 

til arrangementer. Kan der ikke findes en tilpas spredning og fordeling af kokkeopgaverne 

må vi afstå fra at tilbyde mad i tilknytning til enkeltarrangementer. 

 

Christian forbereder et indlæg til K & K vedr. dette emne. 
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Da pengebeholdningen i buffétkassen i flere tilfælde er konstateret at ligge væsentlig over 

minimumsbeholdningen – hvilket Bestyrelsen ikke finder acceptabelt - vil Christian sammen 

med det øvrige driftsudvalg tage problemstillingen op og fremkomme med en revideret 

guide-line for håndtering af beholdningen. 

 

Da rengøringen af bjælkerne i Hestelængen synes mangelfuld tages dette emne op med 

vicevært/rengøringshold. 

    

 

 Økonomiudvalget;  

 

 

Årsregnskabet 2010 laves færdigt af Ib og runddeles til den øvrige bestyrelse i weekenden. 

 

Ib ansøger om låneomlægning til 4 % fastforrentet lån. 

 

 

Ad. 5: Aktivering af medlemmerne 

 

 

Gruppen til fastholdelse og forøgelse af medlemsaktivering bestående af  
Søren, Christian og Jakob, har haft indledende gruppemøde der foregik som 
brainstorming hvor gruppen især rettede fokus mod rutiner til indlemmelse i de 
arbejdsgrupper og senere overførsel til andre mere tværgående funktioner på 
Kroen.  
 
Gruppen vil foretage indrykninger i K & K. 
 
De enkelte udvalgsformænd sørger for at maile til Søren Skals hvilke opgavebehov 
den pågældende gruppe har, og en nærmere beskrivelse af hver enkelt opgave.    

 

 

Ad. 6: Eventuelt 

 

 

Ingen punkter til drøftelse. 
 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

Næste BE - møde: mandag den 7. marts 2011 kl. 19.30 ( kan evt. blive aflyst ved særlig 

rundsendelse fra formanden)  
                     


