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Nødebo, 15. april 2014 
Bestyrelsesmøde 
 
Til stede:, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens 
Lassen, Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Christian Wolfhagen  
Afbud: Bruno Bjerre, Tilde Gylling Bender, Camilla Svanberg,  
Uden afbud: ingen 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset mandag d. 14. april 2014 kl. 19.30  
med følgende dagsorden: 
 
1.  Spørgetid 
Der var mødt:  
Ingen   

  
2. Gennemgang af dagsorden 
Der var følgende kommentarer og input: 
Ingen 
  
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger  
Referat af sidste møde 10. marts 2014: 
Formanden vedr. fondsudvalget – ”der arbejdes videre” med arbejde med 
ansøgning om ny belysning i salen.  
Dong og Augustinus fonden – Real Dania og Nordania fondene kan søges 
Energiministeriet har også en pulje, der kan søges. 
Energisparefonden en mulighed? 
Ejendomsudvalgsformanden anmodes om at give en redegørelse for status m.h.t 
tilbud på belysning i salen, og tilbud på borde i salen til fremlæggelse på næste 
bestyrelsesmøde med henblik på beslutning om køb af borde og evt. 
fondsansøgning til belysning. 
 
Christian har et hængeparti med rengøringsselskabet vedr. en faktura 
 
4. Særlige punkter til dagsordenen  
a. Opfølgning på Generalforsamling 31.3.2014 
 
Flemming Jørgensen: 
Debatten om ikke-medlemmer som deltager i generalforsamlingen 
Problematikken om at få nye medlemmer ind i foreningen 
 
Bestyrelsen fik mandat til at selvsupplere sig med yderligere to medlemmer. 
 
På baggrund af fremsatte forslag på generalforsamlingen blev det drøftet, hvilken 
behandling indkommende forslag skal have fremover, bl.a. med henblik på 
offentliggørelse inden generalforsamlingen. 
Alle beretninger er fremsendt til Niels Lillemose og lagt på hjemmesiden 
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Indkomne forslag:  
Peter Plambech fremsender revideret forslag til revitalisering af Kroens 
arbejdsgange og fremtidige funktionsform. 
Der er nedsat en medlemsarbejdsgruppe, som er i gang med arbejdet. 
  
Peter Plambech modtager personligt svar fra Bestyrelsen 
 
Til orientering: 
Tidligere kasserer Erik Petersen er backup for ny kasserer Mogens Hansen. 
 
Mødedatoer 2014/2015  
Følgende datoer er foreslået som Bestyrelsens mødedatoer: 
 
mandag den 12. maj 2014 – afbud CW 
mandag den 2. juni 2014 (Q1) – afbud JL 
mandag den 11. august 2014, (H1) – kroen åbner, afbud MH 
mandag den 1. september 2014  
mandag den 6. oktober 2014  
mandag den 3. november (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)  
 
Møderækken fastlagt som foreslået 
 
6. Udvalgsformændenes beretning 
Formanden orienterer.  
Kulturudvalgsformand og Bestyrelsesformand møde med Hillerød Kommune. 
Beretning herfra: 
 
Lisbeth Løw og Poul Rudbeck deltog i et møde med Kultur- og Fritidsforvaltningen 

den 2. april 2014, hvor vi fik forelagt det forslag til ny tilskudsordning til 

forsamlingshusene i Hillerød Kommune, som tænkes forelagt Kultur- og 

Fritidsudvalget til vedtagelse i maj. Ifølge dette forslag vil Kommunens tilskud til 

Kroen stige til 150.000 kr. fra næste år (nuværende tilskud 142.335 kr.)  

Det samlede tilskud til de 6 forsamlingshuse falder fra nuværende 435.765 kr. til 

360.000 kr. i 2016. 

Vort tilskud er beregnet som følger: 



Nødebo Kro - Bestyrelsen 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poul Rudbeck, Formand  Referent 

Stengårds Allé 2, Nødebo, 3480 Fredensborg Jens Lassen 

4848 2794 e-mail: p.rudbeck@mail.dk 

 Fast tilskud                     20.000 kr.  
 Interessegruppetilskud     40.000 kr.  
 Kulturtilskud                     90.000 kr. 
Nødebo Kro er det eneste forsamlingshus, der vil modtage kulturtilskud. 

Bestyrelsen tager den nye tilskudsordning til efterretning. 

Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Ikke flere møder før sommerferien, buffist bemandingen er klaret 
Kulturarrangementskalender til planlægning ønskes snarest muligt 
Dansk Blindesamfund på besøg 
 
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
Aktiviteten er dalet en anelse, men salget går bedre, pt. ca. 20.000 foran samme 
tid sidste år. 
 
Kulturudvalget, Lisbeth Løw 
Intet nyt, udvalget nærmer sig afslutning af planlægningen 
Møde 28. april med andre koncertarrangører 
 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
Intet at berette, afslutter indkommet materiale inden påske 
 
Infoudvalget, Lisbeth Larsen 
Kroen inviteret med andre til åbent orienteringsmøde på Skovskolen 
vedr. lokalplanen 
Møde den 28. april vedr. næste års udgivelser 
 
7. Eventuelt 
 
8. Næste møde  
Mandag den 12. maj, afbud Christian Wolfhagen 
 
9. Oplæsning af beslutningsreferat 
Oplæst 
 
 


