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Nødebo, 7. november 2014 

Bestyrelsesmøde 
Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, 
Lisbeth Løw, Jens Lassen, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen 
Afbud: ingen 
Uden afbud: ingen 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset 
Mandag den 3. november 2014 kl. 19.30  
med følgende dagsorden 
 
1. Spørgetid 
Der var mødt: ingen 
 
2. Gennemgang af dagsordenen 
Der var følgende kommentarer og input: ingen 
 
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger 
1. Reparationsværkstedet: Bruno ref.: Der etableres et interimistisk lille lukaf i det store rum under 
køkkenet. Varighed indtil august/loppemarkedet, da der først til den tid vil være plads i Loppeladen. 
Der betales ingen afgift for det midlertidige lokale. 
Rummet skal overholde gældende bestemmelser vedr. flugtveje og vinduer.  
2. Prøvebelysning i salen er ophængt. 
3. Ændret rengøringsprocedure: Christian har ikke nået at tale med Jack endnu 
4. Adgangsvejen i gården: Anlæg begynder mandag den 10. november + rampe på indgangen til 
nordsiden  
5. Børneloppemarked er under planlægning til afvikling den 30. november. 
Caféen betjenes af børn, pris for deltagelse er 20 kr. Ingen alkoholudskænkning i baren. 
6. Fredagscaféen kører på skinner 
7. Kommunikation mellem café, drift og kultur: udsolgt til festen på fredag, derfor ikke mulighed for 
fredagscafé i fuldt omfang, aftale sker mellem Caféens folk og køkkenhold/borddækkerne, koordineret 
af Christian. 
Der ønskes ikke faste regler for tidspunkter vedr. skifte mellem café og festarrangører i driftsudvalget. 
8. Børnespiseklubben: Skamler er indkøbt, børneattester er ikke nødvendigt, arrangementer anses for at 
være private i lighed med de øvrige spiseklubber. Alle arrangementer med børnene er under 
forældrenes private ansvars- og ulykkesforsikringer, Kroen kan ikke drages til ansvar.  
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4. Særlige punkter til dagsordenen  

 Q3 regnskab  
Der foretages en ompostering, så buffistsalg konteres under driften 
Bestyrelsen tager Regnskabet Q3 til efterretning 

 

 Budget 2015 
Der mangler en del oplysninger fra de forskellige udvalg. 
Udvalgene opfordres til at indgive deres oplysninger (inklusiv investeringsønsker mv.) til Lisa 
meget snart, så budgettet kan færdigbehandles på næste møde, den 12. januar 2015.  
Frist senest 30. november. 
 

 Omlægning af Kroens lån 
Hillerød kommune har givet tilladelse til at omlægge lånet 
Formanden bemyndiges til at omlægge Forsamlingshusets lån til et 2 % 20 årigt lån. 
 

 Beretning fra medlemsarbejdsgruppen, fortsat fra sidste møde. 
Lisbeth Larsen ønsker en gennemgang af udvalgets kommissorium og dets vision. 
Papiret bringes i Kirke og Kro. 
Flemming: Arbejdsgruppen ønsker, at arbejdspapiret ”Mission og vision” blåstemples i Bestyrelsen. 
Det vedlægges som bilag i referatet, og udsendes i Kirke og Kro i næste nummer. 
Papiret anbefales af Bestyrelsen med de ændringer, hvormed det udsendes i referatet.  
Der indstilles til Generalforsamlingen, at der nedsættes Medlemsudvalg  
 
5. Udvalgsformændenes beretning 
 
Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck 
Kroen har nu 570 medlemmer, enkelte restanter rykkes 
Fondsudvalget arbejder videre med ansøgninger 
  
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
Omsætningen ligger pænt stadigvæk, der købes fortsat mere 
 
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Glæde over fredagsengagementet, caféen 
Fadøl under udskiftning, andre typer efterspørges 
Forrygende arrangement i forbindelse med Halloween, mange gæster med børnefamilier, ca. 250 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Alle udendørslamper er ved at blive malet 
De store barproptrækkere er ved at blive repareret 
 
Infoudvalget, Lisbeth Larsen 
intet 
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Kulturudvalget, Lisbeth Løw 
intet 
 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
intet 
 
 
6. Eventuelt 
Kandidater til næste års bestyrelse søges 
 
7. Næste møde 
mandag den 12. januar 2015, - afbud MH 

 
8. Oplæsning af beslutningsreferat 
Referat oplæst 
 
 
 
Til genbrug 

Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, 
Jens Lassen, Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen 
 
Afbud: 
 
Uden afbud: 
 
Kommende møder 
mandag den 2. februar 2015 
mandag den 2. marts 2015 (R & B) 
mandag den 23. marts 2015 (GF)  
 
Mailforsendelse, 14 personer  
'Bruno Bjerre' <bebjerre@gmail.com>; camilla@svanebjerg.dk; 'Christian Wolfhagen' <christian@wolfhagen.name>; 
'flemming jørgensen' <flemming@herluf.net>; 'Jens Lassen' <jenslassen26@live.dk>; olis@larsen.mail.dk; 'Lisbeth Løw' 
<lisbethloew@yahoo.dk>; 'Lisa Kragh' <lisakragh@dlgmail.dk>; Mogens Hansen <lone-mogens@egebakken.dk>; 
'Inger og Poul Rudbeck' <p.rudbeck@mail.dk>; tildegylling@gmail.com; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk  
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