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Bestyrelsesmøde 

 

Til stede: Poul Rudbeck, Lisbeth Løw, Bruno Bjerre, Christian Wolfhagen, 

Søren Skals, Erik Petersen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen (ref) 

Fraværende med afbud: Flemming Jørgensen, Tilde Bender, Camilla 

Svanebjerg, Jens Seeberg. 

 

1. Spørgetid: Ingen mødt 

2. Gennemgang af dagsordenen: Alt ok 

3.  Gennemgang af sidste mødes beslutninger: 

Hængepartier: 

 Camilla søger fonde 

 Tilde og Camilla arbejder på nye tiltag især for børn 

  Der er lys forude for lamper og borde i salen, men intet afgjort. 

 Interessegruppekoordinator søges stadig 

 

4. Særlige punkter til dagsordenen: 

Opslagstavler: 

Christian renoverer medlemsopslagstavlen i bageste indgang og opslagstavlen 
i hovedindgangen. 

I hovedindgangen skal der fortrinsvis hænges kulturtilbud op. Vores egne og 
tilbud fra omegnen. Der kan hænge andre ting, f. eks meddelelser, vi har pligt 
til at offentliggøre. Hovedsagen er, at den er ordentlig og at tingene ikke 
hænger for længe. 

 

Evaluering af Loppemarkedet v/ Loppegeneral Ann-Britt 
Thorndahl: 

Vi har dårligt fået armene ned efter et Loppemarked med 40 % større 
omsætning 

 Ann-Britt regner kun med evaluering med de nye, f. eks Tilde i køkkenet, ikke 
med alle Loppedirektører 

Evt. ”Summemøde” i løbet af efteråret.  
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Grunde til succesen: 

1. Der var flere mennesker, 

2. Mange og gode plakater, der hang længe 

3.  Jens vicevært har lukket laden op ofte 

4.  Mange og gode varer 

5.  Artikel i ”Auktion og Antik”  

6. Nytænkning, f. eks. mere mad og flere steder at købe det 

 

Der var trafikkaos. Ann-Britt kontakter Esrum sø løbet for en evt. omlægning, 
så man kan komme frem på vejen. Ann-Britt undersøger også, om vi kan 
arrangere parkering på stadion. 

Ann-Britt fortsætter som loppegeneral. 

  

 

Låneomlægning: 

Hillerød kultur-og fritidsudvalg har 3-9-2013 godkendt vores låneansøgning. 
Den går derefter videre til Byrådet. 

 Bestyrelsen vedtog at udarbejde den nødvendige dokumentation for at 
forberede et nyt lån i Realkredit Danmark. Den skal forelægges på et 
bestyrelsesmøde og derefter indsendes, hvis den godkendes. I den forbindelse 
pointerer Poul, at det er vigtigt at få udarbejdet Q3 regnskabet så nøjagtigt 
som muligt i starten af oktober.   

Inden vi optager et nyt lån, skal det godkendes på en ekstraordinær 
generalforsamling. 

 

Halvårsregnskab: 

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning 

 

5. Udvalgsformændenes beretning. 

Driftsudvalget: Vores vicevært er ved at få indarbejdet rutinerne. Vi drøfter, 
hvordan vi undgår at overbebyrde ham.  

Kulturudvalget: Er kommet godt i gang 

 

Info: Vi har forhandlet en bedre tryk-aftale, så vi sparer ca. 3,000 kr på 
årsplan. 

Vi forbereder en konkurrence i Kirke & Kro om Kroens fremtid. 
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Ejendomsudvalget: Bruno har kun brugt få penge i sommer, han sparer 
sammen. 

 

Mødet slut kl. 21.30 

Næste møde: 21-10-13 

 
  

 


