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Nødebo Kro 
Referat fra bestyrelsesmødet mandag den 20. februar 2012 

 

 
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   

Søren Skals x    

Birger Brandis (ref) x    

 

 
Ad. 1: spørgetid 

  

Anders Bülow (leder af Skovskolen) og Camilla Svanebjerg (projektmedarbejder på 

Skovskolen) var mødt frem til spørgetid.  

 

Anders gjorde rede for Skovskolens (del af Københavns Universitet) nuværende opgaver og 

gøremål og foreslog et tættere samarbejde med Forsamlingshuset – evt. partnerskab om 

udvalgte projekter. 

 

Som et konkret projekt, der passende kunne udføres af partnerskabet, pegede Anders på 

ansættelse af en naturvejleder med løntilskud. Denne skulle på 3 års forsøgsbasis udvikle og 

intensivere de lokale beboeres og institutioners samspil med den omkringliggende natur. 

Løntilskuddet skal søges inden 1. marts 2012 hos Friluftsrådet og lønadministrationen skal 

foretages af Forsamlingshuset. Der skal udarbejdes aftaler med Skovskolen, der sikrer at 

Forsamlingshuset ikke bærer nogen økonomisk risiko. 

 

Bestyrelsen lovede at se hurtigt på sagen og vende tilbage med svar til Skovskolen. 

 

Efter Anders og Camilla havde forladt mødet drøftede bestyrelsen det foreslåede 

samarbejde. Bestyrelsen er positiv overfor idéerne, og Niels vil den 21/2 2012 give 

Skovskolen besked om, at udkast til ansøgning og aftaler kan udarbejdes. 

 

(efterfølgende har Anders Bülow meddelt, at ansøgning og økonomisk grundlag herfor ikke 

kan nå at blive klar til 1. marts, men at visionen om en lokal naturvejleder og et tættere 

samarbejde med Forsamlingshuset skal der arbejdes videre med; endvidere har Camilla 

Svanebjerg givet tilsagn om at ville opstille til valg til Forsamlingshusets bestyrelse på den 

kommende generalforsamling).   

                       

 



1.marts 2012/BBR Side 2 
 

Ad. 2: Godkendelse af  referat fra mødet den 16. januar 2012 . 

 

 

Godkendt uden bemærkninger                

 

 

Ad. 3: Loppemarkedets fremtid 

 

 

Søren har i et notat til bestyrelsen gjort rede for situationen omkring loppemarkedet. 

 

Det er absolut sidste år, at Søren er loppemarkedsgeneral, og flere og flere direktører ønsker 

at fratræde p. g. a. alder. 

 

Vi har derfor en påtrængende opgave med at rekruttere nye friske kræfter til disse 

funktioner. 

 

Akut er der derudover behov for en oprydning blandt de allerede indkomne effekter. 

 

Alle opfordres til at søge efter potentielle afløsere; generalfunktionen vil evt. ligesom 

tidligere kunne fungere i en stab, således at arbejdet fordeles ud på flere hænder. 

 

Der indrykkes evt. opslag i K&K. 

 

 

 

Ad. 4: Formanden har ordet 

 

 

Ingen punkter på dagsordenen. 

 

 

 

Ad. 5: Orientering fra udvalgene 

 

 

 Kulturudvalget;  

 

 

Udvalget arbejdet fortsat med 1´ste version af en helårskulturkalender, som skal omfatte 

arrangementer i efteråret 2012 + foråret 2013.  

 

Tangoaften den 22. juni 2012 er besluttet afholdt; arrangementet er ikke en del af 

kulturabonnementet. 

 

Hillerød Kommune har fundet midler til at understøtte den lokale amatørmusik; musikerne 

skal udfolde sig på Rådhuset i dagtimerne. Nøddeknækkerne har vist interesse for at deltage. 
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 Ejendomsudvalget;  

 

 

Gulvet i salen afslibes og efterbehandles i weekenden. 

 

Der er etableret handicapparkeringsplads ved hovedindgangen til Kroen. 

 

Foranlediget af flere klager over vor isede gårdsplads (fremført af Ib) præciseredes det, at 

viceværten har grusningsansvaret i det daglige. Under ferie overdrages dette til afløsere. 

Viceværten holdt ferie i uge 7, hvor Bruno og Christian grusede flere gange; uheldigvis var 

grusningen ikke tilstrækkelig virksom torsdag den 16. februar hvor bridgeklubbens 

medlemmer havde en særdeles farefuld færd fra Hestelængen til Krostuen.  

 

 

 Bankoudvalget: 

 

 

Bankospillet udvikler sig fortsat tilfredsstillende sammenholdt med udviklingen i 2011. 

 

 

 

 Informationsudvalget;  

 

 

Første nummer af Kirke & Kro i det nye format er udkommet og blevet positivt modtaget. 

 

Det er besluttet at forslaget om at indlægge kulturkalenderen i K&K er droppet; det smalle 

format ønskes af mange årsager bibeholdt. 

 

 

 

 Driftsudvalget;  

 

 

Der er etableret aftale med Netto således at indkøb til Kroen kan foretages via et nyt 

kontokort. 

 

Nyt kokkehold har meldt sig under fanerne. 

 

Den fremtidige bemanding og rammerne i øvrigt for arrangementerne for Dansk 

Blindesamfund tages op til nærmere drøftelse i driftsudvalget. 
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 Økonomiudvalget;  

 

 

Det endelige regnskab for 2011 samt budget for 2012 vil være klar i næste uge. 

 

 

 

Ad. 5: Eventuelt 

 

 Der var ingen punkter under eventuelt. 

 

 

 

Hængepartier: 

 

 

 Åbent hus arrangement til foråret(25 års jubilæum).  
Der afholdes snarligt planlægningsmøde. 

 Aktivering af medlemmer. 
Besøget hos ”Gimle” er bl. a. på grund af Gimle-travlhed droppet. Alternativt er 
Jacob – der er leder af huset i Magstræde – erklæret sig villig til at komme til 
Nødebo og inspirere os med sine erfaringer; Tilde arbejder videre med det 
praktiske.   
 
 
 
 

 

 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 5. marts 2012 kl. 19.30                      

 

 
  


