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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 21. november 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   

Tilde Gylling Bender x   

Vanessa Stephensen  x  afbud 

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 24. oktober 2011 . 

 

 

Godkendt uden bemærkninger                

 

 

Ad. 3: Formanden har ordet 

 

 

Billardbordet:  

 

Niels orienterede om, at billardbordets klæde har fået en mindre flænge, og at han i den 

anledning havde modtaget en nærmere redegørelse fra Mogens Bastrup fra billardgruppen. 

 

Mogens Bastrup ønskede klædet repareret snarest muligt, og at han anslog reparations-

omkostningerne til at løbe op i ca. kr. 3.200 + moms. 

 

Der er ingen der ved hvem der har forårsaget skaden – ingen brugere er noteret i billard-

bogen i det tidsrum hvor skaden er sket. 

 

Det er ikke længe siden forsamlingshuset sidst afholdt reparationsomkostninger til nyt 

klæde, der er ikke yderligere penge til reparation og vedligeholdelse på dette års budget, og 

bestyrelsen er af den opfattelse, at billardreparation ikke skal være en ”fast omkostning” i 

forsamlingshusets økonomi. 
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Niels tager derfor en snak med Mogens med henblik på at finde en løsningsmodel for brugen 

af billardet, der tilsikrer, at kun autoriserede brugere spiller og at forsamlingshusets økonomi 

tilgodeses bedst muligt.   

 

 

 

Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

 

Kalenderen for foråret 2012 er netop kommet på gaden; det er lykkedes udvalget endnu en 

gang at sammenstykke et spændende og varieret udbud af kulturoplevelser. 

 

Billetsalg til nytårsballet starter den 23/11 for nødeboere, for øvrige starter billetsalget den 

27/11. 

 

Tangoarrangement den 1/12 er ikke en del af efterårets kulturabonnement. 

 

På forsøgsbasis er det nu besluttet at lave den næste kulturkalender for 1 helt år (efterår 2012 

+ forår 2013). Planlægningsarbejdet forventes at blive mindre stressende samtidig med, at 

der bliver besparelse på kalenderens fremstillingsomkostninger. 

 

Det blev på grund af manglende tilslutning nødvendigt at aflyse musikken til Halloween 

arrangementet; vi måtte betale en kompensation til musikerne på kr. 8.000. 

 

 

 Ejendomsudvalget;  

 

 

Selv om udvalgets budget for året er opbrugt har det været nødvendigt inden vinterens 

kommen at udføre presserende reparationer af skotrender og mindre tagstensområder. 

 

Kroen har modtaget tilbud fra Skovs Træpleje på beskæring af en række træer og 

beplantninger på Kroens område; det undersøges om arbejdet kan udføres af frivillig 

arbejdskraft. 

 

 

 Bankoudvalget: 

 

 

Udviklingen forløber fortsat som planlagt. Bankoresultatet ligger forsat på niveau med 

budget og sidste år.  

 

Forsøget med de nye lotterier forlænges og fortsætter året ud. 
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 Informationsudvalget;  

 

 

Et konkurrencedygtigt tilbud på trykningen af Kirke & Kro er nu modtaget. Tilbuddet 

indebærer en lavere trykpris på ca. kr. 1.000 pr. nummer; samtidig er der en større 

fleksibilitet med hensyn til det enkelte nummers omfang, idet 24 – 40 sider fremstilles for 

samme aftalte pris; mod en merpris på kr. 1.400 kan ca. halvdelen af bladet trykkes i 4-

farvet tryk.  

 

Ud fra ovennævnte forhold ser bestyrelsen positivt på en flytning af trykopgaven; Lisbeth 

undersøger nærmere og aftaler med trykkeriet. 

 

Niels fremkom med den idé, at den nye 1-års kulturkalender med fordel kunne udgøre 

midtersiderne i Kirke & Kro 1 gang om året – lige til at tage ud. 

 

Forslaget undersøges nærmere, og Niels afstemmer med Knud Ebbesen.    

 

 

 Driftsudvalget;  

 

 

Nimbusklubben er blevet orienteret om, at alle skal være medlemmer af Kroen; der har 

endnu ikke været nogen reaktion herpå. 

 

Studenterne har nu indbetalt det reducerede indsamlede erstatningsbeløb for arrangementet i 

sommer. 

 

Der har været forespørgsel på ungdomsjulearrangementer, som dog ikke bliver til noget. 

 

 

 Økonomiudvalget;  

 

 

Vor nuværende likviditet udgør ca. kr. 400.000, vi bør ikke komme under dette niveau.  

 

I forbindelse med indførelsen af nye afgifter mindede Ib om, at driftsudvalget overvejede 

prissætningen ved salg fra buffeten af de berørte varer. I den forbindelse blev det fremført, 

at der i øjeblikket blev foretaget kalkulationer af priserne på det smørrebrød, der om 

tirsdagen sælges til bankospillerne. 

  

Ib mindede om, at udvalgene afleverer budgettal for 2012 senest den 15. december 2011.      

 

 

Ad. 5: Eventuelt 

 

Ingen punkter. 
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Hængepartier: 

 

 

 25 års jubilæum, lørdag den 3. marts 2012 er reserveret til markering af denne 
mærkedag.  
Rammerne for arrangementet er drøftet – planlægningsgruppen er af den 
opfattelse, at der ikke skal være en egentlig fest, at arrangementet skal flyttes til 
forår/sommer,  og at indholdet skal være en præsentation af ”alt hvad der foregår 
på Kroen” på en aktiv og inspirerende måde . Bestyrelsen var enig i de overord-
nede skitserede rammer, som planlægningsgruppen derfor arbejder videre ud fra.   

 Aktivering af medlemmer. 
Tilde pegede på at der findes andre kultursteder, f.eks. ”Gimle” i Roskilde, der har 
åbent om dagen og tilsyneladende appellerer til mange unge. Det kunne være 
formålstjenligt at kigge ud og se hvad andre steder gør for at få tag i nye 
medlemmer; Tilde undersøger nærmere. 

 Skal der betales erhvervsaffaldsafgift ??? 
             Bruno har dialog med opkrævningsmyndigheden. 

 Salens nedslidte gulv 
Undersøgelsen fortsætter, slitagen er formentlig forårsaget af de vaskemidler, der 
anvendes; det ser ud til, at gulvplankerne er tilstrækkelige til at slibning i givet 
fald kan komme på tale.    
 
 

 

 Valg 2012: 

 

Følgende er på valg: 

 

 

 Birger Brandis  genopstiller ikke 

 Lisbeth Larsen  genopstiller 

 Jens Seeberg  genopstiller 

 Erik Petersen  genopstiller 

 Ib Østlund  genopstiller 

 Søren Skals  genopstiller 

 Christian Wolfhagen genopstiller  

 

 
 

 

 
 

 

 

Næste BE - møde: mandag den 16. januar 2012 kl. 19.30   

                    

 

 
  


