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Nødebo, 3. juni 2014 

 

Bestyrelsesmøde 
 
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: 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset 
Mandag den 2. juni 2014 kl. 19.30 
med følgende dagsorden 
 
1. Spørgetid 
Der var mødt: 
Carina Gøtz, nabo 
Indsigelse mod støj fra Kroen, festmusik, børneleg. Klagen hørt, og drøftet 
Genoptages til overvejelse 
 
2. Gennemgang af dagsordenen 
Der var følgende kommentarer og input: 
Medlemsgruppen blev rykket op til første punkt 
 
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger 
Indkøb af borde – indkøbt og leveres medio august. Pris m moms 264.186 
Inklusiv tre vogne, eksklusiv 4-6 høje caféborde 
Belysning i salen – kunstudstilling sommer 2015 er aflyst, Lisbet Kaare er orienteret 
Adgangsvej til Kroen – udføres i slutningen af juni 
Belysning på adgangsvejen – endnu ikke information herom 
Opvaskemaskine i Hestelængen – er leveret, men ej monteret 
Fuldmagtspapirer til ny kasserer er nu leveret og Mogens er nu på omgangshøjde  
Dropboks for bestyrelsen er etableret som selvstændig mappe, Christian ønsker en samlet etablering 
af alle dropboxe på Kroens Dropbox. 
 
4. Særlige punkter til dagsordenen  

 Orientering fra Medlemsarbejdsgruppen 
Tilde orienterer om arbejdet i gruppen 
Man vil arbejde med konkrete arrangementer, børneteater (Bente Nissen, Klubben), drama for 
Klubbens børn og et musikværksted for mindre børn 
Sidegevinsten er forhåbentlig deltagelse i Kroens liv af yngre forældre med mindre børn 
Medlemsfordele skal på sigt identificeres, defineres og beskrives 
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Forskellige typer og former for rabatter og økonomiske fordele skal ”opfindes”, herunder 
mulige ændringer af kulturabonnementet 
 
Lisbeth Løw påpeger ”konfliktrisiko” i planlægningsfasen i.f.t kulturens programlægning 
Camilla: ”Det skal ikke kunne betale sig, ikke at være medlem på Kroen” – er sloganet 
Jens: Er der drøftet andre emner end fordelspolitik og børnefamilie-tilbud 
Ja, mange arrangementstyper, storskærm, forskellige typer ikke definerede arrangementer 
Camilla udviklede flere ideer til orientering 
Konklusion: den store idé er arbejdet med differentierede priser, rabatter og medlemsfordele 
Christian, idé: F.eks. vine til medlemspriser, differentierede priser 
Flemming: Fredagscafé et par gange om måneden 
Jens: Ved vi hvad vi åbner døren for ved at give carte blanche til ”fri” adgang til Kroen 
Konklusion: Arbejdsgruppen arbejder videre med at konkretisere sine idéer 
 

 Diskussion om Nødebo Kro som kommerciel virksomhed 
Se ovenfor – primært vedr. differentierede priser 
Tilde: Orienterer om kontakt med en der arbejder med og for salg af økologiske madvarer 
(gårdbutik på Kroen, ugentligt/månedligt marked) 
Kroen har ingen ledige lokaler til formålet, og henviser til Bæredygtighedsgruppen, der bl.a. 
arbejder inden for samme sfære 

 

 Evaluering af Børneloppemarkedet 
Tilde orienterer om forløbet 
Børnene var glade, det var en stor succes, og man vil gerne gentage det næste år, 
arbejdsgruppe på fire nedsat 
Arrangementet var annonceret i lokale institutioner 
Lisbeth Løw: Plakatforslag om lighed med den originale loppemarkedsplakat ok. 
Flemming: Betragt arrangementet som en appetitvækker til deltagelse i Kroens liv 
Kulturudvalget foreslog at overskuddet fra Børneloppemarkedet skulle indgå til Kroen, 
øremærket til et børnearrangement 

 

 Regnskab for 1. kvartal 2014 
Lisa orienterer 
Forsamlingshusets venner: 
Bankoudvalget positivt 
Infoudvalg positivt 
Kulturudvalget underskud 
Lokaleleje lidt ringere 
Resultat 72.000 i overskud 
Ejendommens drift større forbrug, bl. a. renovering af viceværtsboligen 
Forsikringer og alarmer: Alle forsikringer betalt på en gang i foråret 
Resultat underskud 121.000 
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Årets resultat: underskud på 115.900 
Regnskabet 1. kvartal tages til efterretning 
 
5. Udvalgsformændenes beretning 
Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck 
Ultimo maj havde vi 500 betalende medlemmer, og 100 i restance 
Fondsgruppen har afholdt møde, Bodil Davidsen, Knud Jensen, Nina Horn og Poul Rudbeck udgør 
gruppen 
Hillerød kommune er anmodet om at udstedet anbefalingsbrev om Kroen til brug ved ansøgninger  
 
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
Kommenterer overskuddet i udvalget, ligger meget tæt på maj 2012 med + 140.000 
Busselskab kontaktet, forsøg med afhentning af spillere i en tre-måneders periode i efteråret 
Mulighed for flere ruter på sigt – endelig pris indhentes 
 
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Nye kaffe- og tekander anskaffet 
Udlejning kører ufortrødent  
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Ikke mere end allerede informeret 
Godkendelse af elinstallationer – på vej 
 
Infoudvalget, Lisbeth Larsen 
Hjemmesiden er ved at blive lagt om til moderne look 
Prisen er 1.000 som er bevilget 
 
Kulturudvalget, Lisbeth Løw 
Intet 
 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
Kroen har modtaget 4.000 som testamentarisk gave 
Mogens: 
Attesterede regninger ekspederes onsdag /torsdag 
Regelmæssige regninger sættes nu til betaling på Betalingsservice 
Ønske om lister over, hvem der attesterer i Kulturudvalget 
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6. Eventuelt  
Formanden udtalte mindeord over Torben Hartvig Olsen. 
 
7. Næste møde 
mandag den 11. august 
 
8. Oplæsning af beslutningsreferat 
Referat oplæst 
 
 
OBS 
Gul kort damejakke glemt på mødet, hænger i lokalet 
 
 
 
 
Christian m fl genudsend invitation til Dropbox 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 
Kommende møder 
mandag den 11. august 2014 – (H1), Kroen åbner, afbud MH 
mandag den 1. september 2014 
mandag den 6. oktober 2014 
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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