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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 24. oktober 2011 

 

 
Navn Til stede Ikke til 

stede 

Bemærkninger 

Niels Lillemose (formand) x   

Jens Seeberg (næstformand) x   

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 afbud 

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 19. september 2011 . 

 

 

Godkendt uden bemærkninger                

 

 

Ad. 3: Formanden har ordet 

 

 

Medlemsituationen: Der er pr. d.d. betalt kontingent fra 604 medlemmer, hvilket er pænt, 

men noget under de 677 medlemmer, vi var på generalforsamlingstidspunktet i marts 2011. 

 

Der er frafald af en del af gospelkorets medlemmer, og en nærmere analyse viser, at 

pensionistandelen af medlemskredsen er for stadigt opadgående. 

 

Niels fremførte det synspunkt, at det måske var tiden, hvor den kontingentreduktion, som 

hidtil har været gældende for pensionister, skulle tages op til overvejelse. Der var fra den 

øvrige del af bestyrelsen tilslutning til, at pensionister skulle betale samme kontingent som i 

dag gælder for seniorer, d. v. s. kr. 350,- pr. år. 

 

Forslaget om den eventuelle kontingentforhøjelse vil blive endelig besluttet i forbindelse 

med budgetlægningen for 2012.    
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Niels orienterede om, at de ansvarlige for studenterudlejningen i sommer, ud over det 

indbetalte depositum på kr. 5.000, har samlet ca. kr. 6.000 sammen til dækning af ekstra 

rengøring og ituslået inventar. Jens Lassen er af den opfattelse, at arrangørerne har særdeles 

vanskeligt ved at få indsamlet de sidste ca. kr. 4.000, som Kroen har krævet. På den 

baggrund finder bestyrelsen, at opkrævningssagen afsluttes. 

 

Fremadrettet skærpes kravene til voksentilsyn ved lignende arrangementer, ligesom 

forhøjelse af depositum kan komme på tale, individuelt fastlagt i hvert enkelt tilfælde.   

 

 

 

Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

 

Der arbejdes ihærdigt på forårskalenderen, som har deadline i indeværende uge (uge 43). 

 

Udvalget overvejer at gå over til at lave kulturkalender for 1 år ad gangen (efterår + 

efterfølgende forår). 

 

 

 Ejendomsudvalget;  

 

 

Vort slidte gulv i salen har været tilset af sagkyndig. Tilsynet følges op med fremsættelse af 

forslag til afhjælpning af slitagen. 

 

 

 Bankoudvalget: 

 

 

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

smule bedre end budget og sidste år.  

 

Forsøget med nye lotterier i oktober og november fortsætter - udvalget har endnu ikke 

draget konklusioner af effekten af de nye lotterier. 

 

 

 

 Informationsudvalget;  

 

 

Vor annoncetegner Elsebeth Plate ønsker ikke at fortsætte; indtil videre varetager Lisbeth 

selv denne funktion. Der er nogle få annoncører, der har opsagt deres aftale. Erik P. laver 

liste til Lisbeth over væsentlige leverandører, der ikke i forvejen har annonce i vort blad. 

Lisbeth har dialog med Netto om evt. annoncering. 
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Et trykkeri i Skovlunde med ejer i Gadevang har rettet henvendelse med henblik på at give 

et konkurrencedygtigt tilbud på trykningen af Kirke & Kro. Tilbuddet afventes.  

 Driftsudvalget;  

 

 

Ingen særlige bemærkninger. 

 

 

 Økonomiudvalget;  

 

 

Omlægning af vort prioritetslån er på plads; vi har nu et fast forrentet 4 % lån med uændret 

restløbetid (24,5 år), hvilket medfører en besparelse i ydelserne fra 1. januar 2012 på ca. Kr. 

50.000 pr. år. 

 

Ib gennemgik 9 måneders regnskabet, der viser både positive og negative afvigelser i 

forhold til det lagte budget. Sammenfattende må vi forvente et underskud for året på kr. 

100.000 – kr. 150.000, hvoraf ca. kr. 70.000 udgør afskrivning (25 % pr. år) på årets 

investering i nye stole.  

 

Vor likviditet er som følge af bl.a. stolekøbet og afholdelse af en del nødvendige reparations 

– og vedligeholdelsesarbejder på bygningerne reduceret i årets løb, men er stadig på et 

fornuftigt og kontrolleret niveau. 

 

De enkelte udvalg afleverer senest den 15. december 2011 budgettal for 2012 til Ib.     

 

 

 

 

Ad. 5: Forslag fra medlem  

 

 

Fra Jens Lassen har bestyrelsen modtaget forslag om at medlemmer får mulighed for ikke 

bare én, men 2 årlige udlejninger med medlemsrabat. Forslaget skal ses i lyset af, at især 

udlejninger i årets første 4 måneder er få. 

 

Bestyrelsen kunne tilslutte sig forslaget, der træder i kraft fra 1. januar 2012, og evt. allerede 

indgåede kontrakter, der er berettiget til den nye rabat vil blive korrigeret i overensstem-

melse med de nye udlejningsregler for medlemmer. Niels udarbejder præcis beskrivelse af 

det nye regelsæt.      

 

 

Ad. 6: Eventuelt 

 

Gospelkoret har 2 gange om året koncertarrangementer, dels sommerkoncert og dels 

julekoncert. Julekoncerten kan kollidere med mandagsspiseklubbens planlagte juleafslutning 

i salen, hvilket har givet anledning til dialog parterne imellem. Problemet er løst for i år, idet 

spiseklubben har flyttet deres juleafslutning. Parterne opfordres til fremover i god tid, at 

afstemme indbyrdes hvornår hver især kan benytte salen.   
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På forespørgsel fra Lisbeth præciserede Christian de gældende regler for interesse - / 

aktivitetsgruppers mulighed for at spise egen medbragt mad ved møder/sammenkomster på 

Kroen. 

Mindre traktementer er OK såfremt det ikke er muligt at skaffe buffister, der vil lave maden.  

Som altid er det et krav, at alle drikkevarer købes i buffeten. 

 

 

Hængepartier: 

 

 

 25 års jubilæum, lørdag den 3. marts 2012 er reserveret til markering af denne 
mærkedag.  
Rammerne for festligholdelsen drøftet – Niels indkalder Flemming, Søren, 
Marianne og Lisbeth til planlægningsmøde.  

 Aktivering af medlemmer. 
Ingen ny udvikling – vanskeligt at få taget hul på. 

 Nimbusklubbens medlemmer skal også være medlemmer af Kroen. (Niels) 

  Skal der betales erhvervsaffaldsafgift ??? 
Bruno afventer reaktion fra kommunen. 

 Hvem kan komme gratis i Kirke & Kro ??? 
Lisbeth administrerer således, at et medlem kan få en redaktionel artikel pr. år; 
efterfølgende omtale opfattes som annoncering, og betales efter gældende 
annonceringstakster. 
 

 

 Valg 2012: 

 

Følgende er på valg med følgende aktuelle status for evt. genopstilling: 

 

 

 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 21. november 2011 kl. 19.30   
                     


