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Referat af bestyrelsesmøde d. 10-6-13 

 

Til stede: Poul Rudbeck, Christian Wolfhagen, Flemming Jørgensen, Lisbeth Løw,     

Camilla Svanebjerg, Lisa Kragh, Erik Petersen, Lisbeth Larsen (ref)   

 

Fraværende:  Søren Skals, Bruno Bjerre, Jens Seeberg, Tilde Bender, Lene Ebsøe      

  

1. Spørgetid: Ingen mødt 

 

2. Gennemgang af dagsordenen: godkendt 

3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger  

         a. Kroens regnskab er sendt til Hillerød kommune og taget til efterretning d. 4-6 

          b. Mødet i Info-udvalget er afholdt d. 16-4, hvor bl.a. de nye udgivelsesdatoer blev    

               fastlagt 

          c. Der er indgået en ny lejeaftale mellem foreningen og institutionen, som ændrer  

              lejebeløbet, der overføres fra foreningen til institutionen.  

          d. Der er udarbejdet skriftlige regler for at medbringe mad på Kroen (se vedhæftet fil) 

          e. Hængepartier: 

                     Nye borde til salen: intet nyt 

                     Belysning i salen: intet nyt 

                     Camilla søger fonde, hun går videre med det efter sommerferien 

                     Nye aktiviteter iflg. Åbent hus dag d. 16-9-12 forberedes i efteråret  

                     (vores børneloppemarked blev ikke aktuelt. )                                    

4. Særlige punkter til dagsordenen  

                 Regnskab for først kvartal:  

                 Lisa forelagde regnskabet for første kvartal 2013. Baseret herpå blev bud- 

                    gettet revideret som følger: 

 Indtægten for banko nedjusteres 

 Udgiften til leje af lokaler nedsættes i overensstemmelse med 

den nye lejeaftale. 

 Som resultat bliver Foreningens gave til institutionen væsentlig 

højere i år 

                   Institutionen:  
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 Huslejeindtægten fra Foreningen bliver lavere gr. den nye  

Lejeaftale 

 Gaven fra Foreningen bliver højere 

 Udgiften til renter plus afdrag justeres til 2012 niveau 

 Lokaleudlejningen er igen stigende 

 Lisa laver vareoptælling til 30-6 til brug for halvårsregnskabet 

 

 

5. Udvalgsformændenes beretning. 

                Info-udvalg: Det bør stå i næste blad, at vi nu er godkendt til at modtage  

                    testamentariske gaver uden at skulle betale bo-afgift. 

                   Det årlige møde er holdt, næste blad udkommer sammen med den nye kultur- 

                    kalender d. 11-8-13. Der er deadline d. 30-7 . 

 

              Økonomiudvalget: Halvårsregnskabet foreligger på vores septembermøde. 

  

              Kulturudvalget:  Den nye kulturkalender er stort set færdig  

 

            Bankoudvalget: Der er pt. faldende tilslutning til banko,  

              Men der er ingen logisk forklaring. Det sker også for andre bankospil. 

  

              Driftsudvalget: Der afholdes afskedsreception for Jens og velkomst for den  

              nye vicevært, Jack, d. 17-6 kl. 19.30. Institutionen byder på et enkelt glas vin.  

              Vores nye vicevært er på arbejde de sidste 2 uger i juni, holder fri i juli, og flytter  

              ind d. 1-8. 

           6. Eventuelt 

          -  Der er kommet en forespørgsel fra en gruppe borgere om et nyt billardklæde, det  

           nuværende har haft en flænge et par år.  Bruno vurderer, om han har penge inden for  

           sit budget, og siger ja, hvis der er. Vi anbefaler at overveje nye retningslinier for brug  

           af bordet, da vi mener det er for svært tilgængeligt. Det tages evt. op med Bruno på 

           næste bestyrelsesmøde. 

- Poul går videre med en ansøgning om at omlægge vores lån.           
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Planlagte mødedatoer: 

 Mandag d. 9. september (H1) 

 Mandag d. 21. oktober (Q3) 

 Mandag d. 11. november (budget 14) 

 Mandag d. 13. januar 

 Mandag d. 10. februar 

 Mandag d. 10. marts (R&B) 

 Mandag d. 31. marts (GF) 

 

                  Hængepartier: 

 Nye borde til salen 

 Belysning i salen 

 Ansøgning til fonde 

 Nye aktiviteter iflg. Åbent hus dag 16-9-12      

 

Mødet slut 21.30 – god sommerferie!                 

 

 

 

 

  
 


