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Nødebo, 13. maj 2013 
 
 

Referat af bestyrelsesmøde, mandag den 13. maj 2013 
 
 
Tilstede: Flemming, Bruno, Christian, Poul, Lisa, Camilla og Lene (ref.) 
Afbud: Lisbeth Larsen , Jesper, Tilde, Søren, Jens og Lisbeth Løw 
 
1. Spørgetid 
Ingen spørgsmål 
 
2. Gennemgang af dagsordenen  
Ingen tilføjelser 
 
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger  
 

 Ad 1) Godkendelse af referat fra mødet 18. marts  
-Referatet fra sidste møde ligger endnu ikke på hjemmesiden. Aktion: Tilde/Lisbeth. 

 Ad 4) Budget 2013.  
-Regnskabet er afleveret til kommunen.  

 Ad 6) Nyt fra udvalgene: Kulturudvalget.  
-Det modtagne brev er besvaret. Der er booket kunstudstillinger 1-2 år ud i 
fremtiden.  
-Det vides ikke, om der er indkaldt til det årlige informationsmøde, da Lisbeth ikke 
var til bestyrelsesmødet.  

 
Det blev oplyst, at institutionen og foreningen har hvert deres CVR-nummer. 
 
4. Særlige punkter til dagsordenen 
Ingen 
 
5. Udvalgsformændenes beretning 
Flemming (Bankoudvalget) orienterede om, at banko i løbet af første kvartal har været 
dårligt besøgt. Især i april. Ikke nogen entydig forklaring på nedgangen. Det blev besluttet, 
at vi ser tiden an og diskuterer problemet på mødet den 10. juni. En justering af budgettet 
er en mulighed. 
 
Bruno (Ejendomsudvalget) orienterede om, at der er efterspørgsel på havemøbler til 
Hestelængden. Ny vicevært ansat pr.15. juni. Ny vicevært kommer til næste 
driftsudvalgsmøde, mandag den 3. juni. 
  
Christian (Driftsudvalget) orienterede om, at vi skal have nye dankortterminaler. 
Ansøgning om forlængelse af alkoholbevilling er afsendt. 
 
Lisa (Økonomiudvalget) omdelte kvartalsregnskab. Skal diskuteres på mødet den 10. juni. 
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Poul (formand) orienterede om følgende: 
 
Der er indbetalt ca. 160,000 kr i medlemskontingent mod ca. 168,000 kr på samme tid 
sidste år. Niels Lillemose har lige udsendt en rykker til de medlemmer, der endnu ikke har 
betalt. 
 
Der vil blive indgået en ny lejeaftale vedrørende Foreningens leje af Kroens lokaler. Den 
nye aftale skønnes at betyde, at den årlige leje nedsættes med ca. 150,000 kr. 
 
Foreningen har opnået fritagelse for boafgift. Det vil sige, at Foreningen kan modtage 
testamentariske gaver uden fradrag af ca. 40 % afgift til Staten. 
 
6. Eventuelt  
Christian drøfter Viceværtens træffetid med kulturudvalget på dets næste møde. 
 
7. Næste møde 
Mandag den 10. juni, kl. 19.30. Regnskab og økonomi er på dagsordenen. 
 
Planlagte mødedatoer:  

 Mandag 10. juni (Q1)       

 Mandag 12. august (H1)   

 Mandag 9. september  

 Mandag 21. oktober (Q3)    

 Mandag 11. november (Budget 14)   

 Mandag 13. januar  

 Mandag 10. februar      

 Mandag 10. marts (R & B)   

 Mandag 31. marts (GF) 
 
 
 

Hængepartier 
 Nye borde til salen 

 Belysning i salen 

 Ansøgninger til fonde 
 
 
  
 


