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Nødebo, 5. september 2014 

Bestyrelsesmøde 
Til stede: Mogens Hansen, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg 
Ann-Britt Thorndahl deltager med en orientering om Loppemarked 2014 
Afbud: Bruno Bjerre, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Løw, Christian Wolfhagen,  
Uden afbud: Tilde Gylling Bender 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset 
Mandag den 1. september 2014 kl. 19.30 
med følgende dagsorden 

 
1. Spørgetid 
Der var mødt: 
Jack Bjørkbom, viceværten: 
Forslag til en besparelse på rengøring, en ung lokal pige har tilbudt at gøre rent på Kroen, 
Besparelse ca. 40.000,- 
Forslaget skal hænge sammen med, at viceværten i denne forbindelse påtager sig flere forpligtelser 
mod omlægning af øvrige arbejdsvilkår, bl. a. ændret træffetid. 
Forslaget henvises til forelæggelse for Christian Wolfhagen 
 
2. Gennemgang af dagsordenen 
Der var følgende kommentarer og input: 
Ingen  
 
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger  
Adgangsveje og belysning (Bruno) genoptages på næste møde 
Arbejdet i Fondsudvalget (ansøgning om tilskud til belysning) pågår, men ikke alt er endnu afklaret 
 
4. Særlige punkter til dagsordenen  

 Loppemarked 2014, ved Ann Britt Thorndahl 
Fin økonomi, tvivl om salgets omfang i Galleriet i år i forhold til 2013 
Yderligere 1.900 kr. blev fundet i en bæltetaske og er sat ind, omsætningen blev i alt ca. 
247.000 kr. 
Kræmmermarkedet 2015 er fastlagt til weekenden den 27. august. 
Vi fastholder weekenden i ugen før til Loppemarked – altså søndag den 23. august 
Morgenkaffebuffeten og frokosten var et godt initiativ 
Vicegeneral til bistand søges, opgaver udspecificeres 
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 Halvårsregnskab 
Bestyrelsen noterede følgende fra det forelagte regnskab: 
 

Buffetomsætningen er gået ca. 34.000 kr. tilbage i forhold til samme periode i 2013. 
  Selskabsudlejningen er gået ca. 66.000 kr. tilbage.  

Det er muligt, at dette helt eller delvis skyldes periodeforskydninger eller andet. 
 
Ejendomsudvalgets regnskab belastes af et antal engangsudgifter:      
Køkken i viceværtboligen  

     Køleanlæg i Buffeten  
     Opvaskemaskine i Hestelængen      

Vaskemaskine i kælderen, afkalkning?  
To køle- frys-skabe i Hestelængen? 
 
Bankoregnskabet udviser til gengæld et pænt overskud, ca. 50.000 mere end sidste år 
 

Bestyrelsen tog halvårsregnskabet til efterretning. 
  
5. Udvalgsformændenes beretning 
Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck 
Kroen har meldt sig til Frivilligfredag i ugen 22. - 26. september.  
Vi forventer bl. a. at få en politiker i “virksomhedspraktik” mandag d. 22.9. 
Menighedsrådet har indbudt til et møde søndag d. 5.10., bl. a. om øget samarbejde med 
Nødebo/Gadevangs øvrige institutioner. 
 
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
Ikke til stede 
 
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Ikke til stede 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Ikke til stede 
 
Infoudvalget, Lisbeth Larsen 
Der kommer en artikel i Kirke og Kro om medlemsudvalgets arbejde og om fredagscaféen 
offentliggørelse cleares dog med Camilla Svanebjerg, så der kan ske en udredning og afklaring inden 
artiklen bringes i Kirke og Kro. 
Kontakter Heidi Marie mhp artikel om fredagscaféen 
Artikel om Loppemarked og Bæredygtighedsgruppen 
Forhandling med Kirken om fordeling af udgifterne til produktion af Kirke og Kro 
Pt savnes to annoncører, regninger til øvrige annoncører er udsendt 
Facebookproblematik også nævnt her 
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Kulturudvalget, Lisbeth Løw 
Ikke til stede 
Jens Lassen på udvalgets vegne: 

 
- udvalget ønsker at spørge til café-latte-maskinen og dens brug, primært effekten af 

installationen 
- orientering om status på Facebook – på egne vegne: forslag om overordnet koordinering 

 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
Ikke til stede 
Mogens Hansen, kasserer orienterer om forsinkelse af regninger, forårsaget af manglende fremsendelse 
og åbning af Kroens mail-boks. 
Der afholdes møde mellem formanden, kassereren, viceværten samt formanden for driftsudvalget og 
formanden for ejendomsudvalget vedr. pasning af Kroens funktioner i sommerferien og andre 
”lukkeperioder” 
Formanden indkalder. 
 
6. Eventuelt 
intet 
 
7. Næste møde 
mandag den 6. oktober 2014 

 
8. Oplæsning af beslutningsreferat 
Referat oplæst – udsendes ikke før Camilla har talt med Lisbeth Løw om fortolkningen af aflyst møde 
den 27.august. 
 
 
Til genbrug 

Til stede: Tilde Gylling Bender, Bruno Bjerre, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth 
Larsen, Lisbeth Løw, Jens Lassen, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen 
 
Afbud: 
 
Uden afbud: 
 
Kommende møder 
mandag den 3. november 2014 (Q3 – Budget 14) 
mandag den 12. januar 2015, - afbud MH 
mandag den 2. februar 2015 
mandag den 2. marts 2015 (R & B) 
mandag den 23. marts 2015 (GF)  
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