
Nødebo Kro 

 

 

Referat af bestyrelsesmøde den 8. april 2013  

 

 

1.. Godkendelse af referat fra mødet 18. marts 
Referatet er godkendt, og lægges på hjemmesiden sammen med referatet fra 

generalforsamlingen.  

 

2. Valg af formand 
Med en enig bestyrelsen indstilles Poul Rudbeck som formand for bestyrelsen, men 

bestyrelsen vælger at indkalde til ekstraordinær generalforsamling den 17. april kl. 

19.30. Søren formulerer en indkaldelse, som lægges på hjemmesiden.  

 

3. Endelig konstituering af bestyrelsen 
Erik Petersen, Kasserer 

Poul Rudbeck, Formand 

Søren Skals, Næstformand, er også bindeled til loppegeneralen 

Lisbeth Larsen, formand for Informationsudvalget 

Tilde Gylling Bender, Sekretær 

Camilla Svanebjerg, Lene Ebsøe, Jens Seeberg menige medlemmer 

Lisa Kragh, Formand for økonomiudvalget 

Christian Wolfshagen, Formand for driftudvalget 

Bruno Bjerre, formand for Ejendomsudvalget 

Lisbeth Løv, formand for kulturudvalget 

Flemming Jørgensen, Banko 

 

4. Budget 2013 

-  Foreløbig status på regnskab i 1. kvartal 2013 i forhold til de 

indberetninger, der er kommet fra udvalgene. 
Punktet udskydes til et af de kommende møder 

 

-  Fremlæggelse af revideret budget jf. pkt. 5. i generalforsamlings-

referatet. 
Lisa har fremlagt et revideret forslag til budget, som bestyrelsen godkender. 

Lisa og Christian samarbejder om formaliterne.  
Se revideret regnskab. Lægges i buffetten.  

 

5. Fastsættelse af mødedatoer for ordinære bestyrelsesmøder indtil 

sommeren 2013 
13. maj og 10, juni. Normal mødedag er den 2. mandag i måneden 
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6. Nyt fra udvalgene Kulturudvalget 
Bestyrelsen har modtaget et brev vedr. udstilling af billeder. Der 

er formuleret et svar. Den sædvanlige procedure bibeholdes.  

i. Ejendomsudvalget 
Bruno har malet Hestelængen.  

ii. Bankoudvalget 

iii. Informationsudvalget 
Der er indkaldt til det årlige informationsmøde.  

iv. Driftsudvalget 

v. Økonomiudvalget 

 

 

7. Status på processen med ansættelse af vicevært 
Bestyrelsen har modtaget 7 ansøgninger. Der nedsættes et ansættelsesudvalg 

bestående af Bruno, Christian og Camilla.  Poul tiltræder udvalget efter den 

ekstraordinære generalforsamling.  

 

8. Eventuelt 
Vedr. skolelockouten, så vil Kroen gerne stille lokaler til rådighed, hvis der er et behov.  

 

 

 

 

Afbud: Flemming, Lene 

 

 

 
 


