
Nødebo Kro 
Foreningen Forsamlingshusets Venner 

 
 

Referat af bestyrelsesmøde den 25. april 2012 kl. 19.30 
 

Afbud fra: Vanessa, Marianne, Bruno, Erik  
 

1. Spørgetid 
Ingen kom.  

 
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 26. marts 2012 

Referatet er godkendt 
 

3. Nøddeknækkernes 35 års jubilæum 
Nøddeknækkerne ønsker at engagere et eksternt orkester i anledning af deres 35 års 
jubilæum. Der var bred enighed i, at ansvaret for betalingen ligger i Kulturudvalget, som var 
repræsenteret af Lisbeth Løw på mødet. Kulturudvalget er nødt til at overskride budgettet, 
men mener det sandsynligt, at pengene kommer ind i løbet af året.” 

 
4. Billedskole på Kroen  (se bilag) 

Der var bred enighed om at ideen var god. Lokalet som kan komme på tale er kælderen. Camilla 
og Niels inviterer Anne Mette, så hun kan afgøre om hun kan godkende lokalet.  

 
5. Formanden har ordet 

Der er sendt opkrævninger til kontingent ud.  
 
Orientering fra udvalgene: 

Kulturudvalget – Fravær fra Marianne  
Ejendomsudvalget: Formanden kunne fortælle at Bruno er ved at 
skifte vinduer ud forskellige steder. Niels taler med Bruno om at flytte 
Handicapskiltet. Det sidder for højt på facaden.  
Bankoudvalget – Det går rigtig godt. Der er fremgang i spillet. Dags 
dato er der kr. 37.000,- foran sidste års budget.  
Informationsudvalget  
Driftsudvalget - vores spiritusbevilling skal snart fornyes. Vi har 
fået tilbud et klaver. Vi siger ja tak. Det skal stå i Hestelængen. Der er 
også tale om en blomst, 50 år gammel og 2 meter høj. Den siger vi også 
ja tak til.  
Økonomiudvalget – Godkendt regnskab til kommunen er sendt.  
 

6. Eventuelt 
Forslag om en buffer i næste års budget til uforudsete udgifter. Forslaget blev nedstemt.  
Bente Nissen har et ønske om en genetablering af et børneteater. Camilla tager kontakt til 
Bente.  



Nødebo Kro 
Foreningen Forsamlingshusets Venner 

Camilla havde et forslag om at lave et børne- og familieudvalg.  
Hun havde også et forslag om at lave en workshop for børnefamilie. En workshop kan etableres 
den 16. sep. til Kroens åbent hus arrangement.  
Camilla havde også et ønske om at der kom flere kulturelle udendørsarrangementer.  
 

  
Ref. Tilde   
 
 
Hængepartier fra sidste møde/generalforsamling: 
 

1 Åbent hus arrangement til foråret (Kultur) 
2 Aktivering af medlemmerne 
3 Bemandingen af lederjobbet til Loppemarked, Thomas og Søren 

(madklub, mandag) 
 
 
 
På valg i 2013: 
Niels Lillemose   Marianne Bille  
Bruno Bjerre   Tilde Gylling Bender 
Flemming Jørgensen   Vanessa Stephensen 
 
Kommende møder: 

 
Mandag 18. juni (Q1)      
Mandag 13. august (H1)  
Onsdag 19. september 
Mandag 22. oktober (Q3)   
Onsdag 21. november (Budget 13)  
Mandag 14. januar 
Onsdag 20. februar      
Mandag 4. marts (R & B)  
Mandag 25. marts (GF)  

 
 

 
 
 

 
 


