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1. Spørgetid 
Ingen kom 
 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. okt. 2012 
Referatet godkendes 
 

3. Budget for 2013 
Udvalgene opfordres til at udarbejde budget inden den 8. 12.12. 
Ib flytter fra DK, og Lisa Kragh påtager sig bogføringen i vores 
regnskabssystem. Niels tager  kontakt til  Birger Brandis for at høre, om 
han vil hjælpe os med engangsopgaven at lave regnskabet for 2012."  
Der skal vælges en ny Økonomiudvalgsformand til generalforsamlingen.  
 

4. Orientering fra udvalgene: 
i. Kulturudvalget 

Nyt lysanlæg, udvalget søger medlemmer som har forstand på lyd 
og lys, har igen i år fået kr. 25.000 fra Statens Kunstråd, 
planlægger igen for et år af gangen, Heidi Lyngsø er lige flyttet til 
Nødebo, og synger blues/jazz. Hun vil gerne give en gratis koncert 
den 17. dec. 2012, Halloween var i år flyttet til en lørdag, og var en 
stor succes, 120 børn og voksne var mødt op, der blev ytret ønske 
om endnu en handicapparkeringsplads.  
 

ii. Ejendomsudvalget 
Der er opsat 11 håndklædeholdere, kroen er nu malet helt færdigt, 
har skaftet nye gamle pærer, har udskiftet 150 pærer, ismaskinen 
er i stykker – en ny indkøbes, opvaskemaskinen skal repareres, en 
stor del af bordene skal udskiftes. Vedr. udskiftning af lys har 
udvalget planer om at søge Lokale- og anlægsfonden. 
 

iii. Bankoudvalget 
Der er forsat fremgang, Der er behov for en overdækning hvor 
rygerne kan være, når det vejret er koldt. Ejendomsudvalget har 
sat projektet i gang.  
 

iv. Informationsudvalget 
Der kommer blad på gaden på lørdag, 40 sider med farver, som 
nævnt i et tidligere referat er Netto ikke interesseret i at Kirke & 
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Kro har en stander med bladet. Gert Bendsen fra lokalrådet og 
Lisbeth har skrevet et brev til Nettos salgsdirektør, Michael 
Jensen, udvalget håber på positivt svar.  
 

 
v. Driftsudvalget 

Ønsker at styrke udlejningen, annoncering på nettet, Google, Et lille 
udvalg blev nedsat, sommerbryllupperne er blevet færre, 
buffistvejledningerne er ved at blive revideret.  

 
vi. Økonomiudvalget  

Se punkt 3.  
 

5. Eventuelt 
 
 
 
Hængepartier fra sidste møde/generalforsamling: 
 

1 Aktivering af medlemmerne 
 

2 Samarbejde med andre foreninger fx NIF 
Camilla og Niels vil komme med et oplæg. Camilla har initiativpligten. 

 
 

3 Må man medbringe egen kage/mad ? (Fremtidens Forsamlingshus)  
Hvad  er regelsættet for at medbringe mad på Kroen. Christian nedskriver et 
regelsæt.  
 

     4.       Anskaffelse af nye/bedre mørklægningsgardiner   
Der var enighed om at vente lidt med etableringen for at se, hvad det reelle behov  er. 

 
 
 
Generalforsamling 2013: 
 
Følgende stiller op til genvalg : Tilde Gylling Bender, Bruno Bjerre og Flemming Jørgensen 
 
Følgende ønsker ikke genvalg: Marianne Bille, Niels Lillemose, Vanessa Stephensen og Ib Østlund. 
 

 
 


