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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 2. maj 2011 

 
 

Navn Til stede Ikke til 
stede 

Bemærkninger 

Niels Lillemose (formand) x   
Jens Seeberg (næstformand) x   

Bruno Bjerre (ejendomsudvalg) x   
Christian Wolfhagen (driftsudvalg) x   

Marianne Bille (kulturudvalg) x   
Ib Østlund (økonomiudvalg)  x afbud 

Flemming Jørgensen (bankoudvalg)  x afbud 
Lisbeth Larsen (informationsudvalg) x   

Erik Petersen (kasserer)  x afbud 
Tilde Gylling Bender x   
Vanessa Stephensen x   

Søren Skals x    
Birger Brandis (ref. noter fra NL)   x afbud 

 
 

Ad. 1: spørgetid 
  

Ingen var mødt op for at stille Bestyrelsen spørgsmål. 
 

                       
Ad. 2: Godkendelse af  referat fra mødet den 28. marts 2011 . 
 

 
Godkendt uden bemærkninger 
 

 
 
Ad. 3: Formanden har ordet 
 

 
Der er pr. d.d. indbetalt kontingent fra 470 medlemmer, og der er 183 i rykkerposition. 
På rykkerlisten befinder sig et par bestyrelsesmedlemmer, som blev bedt om straks at 
indbetale kontingentet. Rykkere vil blive udsendt primo juni. 

 
Der er kommet forslag om at sætte et lille skilt op ved Ivers egetræ, for at gøre opmærksom 
på, at det er til minde om Iver Nissen. Bestyrelsen mente det var bedre, at træet omtales som 
Ivers eg. 
 
Efter sommerferien tager vi hul på de væsentligste opgaver for bestyrelsen i 2011/12 : 

 
• Aktivering af flere medlemmer 
• Øge tilgangen af medlemmer i aldersgruppen 30-45 
• 25-år jubilæet 
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Hængepartier: 
 

 
• Hjertestarter 

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

 
 Valg 2012: 
 
Følgende er på valg: 
 
 

• Birger Brandis 
• Lisbeth Larsen 
• Jens Seeberg 
• Erik Petersen 
• Ib Østlund 
• Søren Skals 
• Christian Wolfhagen 

                                         
 
 
Ad. 4: Orientering fra udvalgene 

 
 

• Kulturudvalget;  
 

 
Efterårskalenderen er ved at være klar. Budgettet hænger sammen. 
 
Der er observeret problemer med billetbestillingen, da det tager alt for meget af Jens’ tid.  
En gruppe bestående af: Jens, Christian, Knud, Jan og Niels skal prøve at finde en løsning. 
 
Niels indkalder. 
 
 
 

• Ejendomsudvalget;  
 
 
Der er kommet nye stole, og der er enighed om, at de gamle kun sælges via loppemarked. 
 
Vi har fået en regning på affaldsafhentning, og Bruno mener ikke, at vi skal betale. Han 
afklarer det med Ib. Der var usikkerhed om vi betaler ejendomsskat, eller om vi har fået 
dispensation. 
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Trappeskakten er nu overdækket, og viste efter bestyrelsesmødet sin duelighed, da 
betjeningen af Gospel koret forløb uhindret, mens bestyrelsen opholdt sig på de 9 nye 
kvadratmetre. 
 
 

• Bankoudvalget: 
 
 
Flemming, der havde meldt afbud til bestyrelsesmødet havde forud herfor rundsendt en 
statusrapport for bankoaftenerne i 2011. 
 
Indtægtsmæssigt ligger vi lidt foran 2010, mens antallet af spillere stort set er på niveau med 
2010. 
 
Den 7. juni afholdes power banko med ekstra præmier på ca. kr. 6.000. 
 
 
 

• Informationsudvalget;  
 
 
Der er kommet nye datoer for K&K. Bladet i august kommer den 14. med deadline den 3. 
 
Vi er ved at have ”udsolgt” annoncepladsen i bladet. 
 
 

• Driftsudvalget;  
 
 
Ved sidste Nøddeknækker aften var maden for første gang blevet aflyst, primært p. g. a. af 
kokkemangel og ringe tilslutning (26 stk.).  Der er stadig mangel på kokke. 
 
Vagtfordelingen gennem sommerperioden er ikke på plads, Christian tager initiativ til at 
udarbejde vagtlisten. 
 
Lysanlægget i salen er gået i stykker. ”Klaverfabrikken” har fået et godt tilbud på et 
diodelysanlæg, Marianne retter forespørgsel til dem. Bruno laver et check af anlægget 
(sikringer) og kontakter evt. Johannes. 
 
Der er indkøbt et nyt kasseapparat  ( 1200 kr.) da det gamle ikke kunne mere. 
 
Vi skal huske, at Sct. Hans bålet er et glædesblus, da vi ellers skal anmelde det. Blusset skal 
også være af beskeden størrelse, da vi ikke vil brænde nabohusene af. 
 
 
 

• Økonomiudvalget;  
 
 
Ingen bemærkninger. 
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Ad. 5: Eventuelt 
 

 
Flyglet er desværre kørt hårdt ind i væggen under et arrangement, sikkert Gasoline, hvilket 
har beskadiget dækket.  
 
Gospelkorets afslutning finder ikke sted på kroen, da de slår sig sammen med et andet kor. 
 
Indsamling til Loppemarked begynder 14. maj 

  
 
 
 
 
 
 
Næste BE - møde: mandag den 20. juni 2011 kl. 19.30 ( Budgetopfølgning Q1)  
                     


