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Nødebo, 12. oktober 2014 

Bestyrelsesmøde 
Til stede: Bruno Bjerre, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Lisbeth Løw, 
Jens Lassen, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg  
Afbud: Christian Wolfhagen, Tilde Gylling Bender 
Uden afbud: ingen 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset 
Mandag den 6. oktober 2014 kl. 19.30 med følgende dagsorden 
 
1. Spørgetid 
Der var mødt: 
Arne Sørensen vedr. oplæg om etablering af reparationsværksted under Nødebo Bæredygtigt. 
Sagen er et punkt på dagsorden og diskuteres der, hvorefter Arne modtager yderligere besked. 
 
Knud Jensen inviteret af formanden til punktet om belysning i salen: 
Prøvebelysning i salen 
Der foreslås anvendelse af LED pærer, som kan dæmpes. 
Fondsudvalget ønsker indkøbt 10 af den type pærer til en prøveophængning i salen, hvor man kan 
vurdere dem og foretage en generel lysmåling for sammenligning af den gamle og den nye type 
belysning. 
Der indkøbes op til 20 stk. pærer til forsøgsophængningen. 
 
2. Gennemgang af dagsordenen 
Der var følgende kommentarer og input: 
Ingen  
 
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger 
a. Viceværtens forslag om ændret rengøringsmønster. 
Punktet blev ikke behandlet, da driftsudvalgsformanden ikke var til stede. 
 
Ved Jacks tiltræden som vicevært blev viceværtens opgaver i forbindelse med rengøring væsentlig 
forøget.  
Til gengæld er Jacks involvering i andre opgaver på Kroen blevet reduceret tilsvarende. 
Bestyrelsen har med stor tilfredshed noteret, at denne ændring i første halvår af 2014 har resulteret i en 
omkostningsbesparelse, der svarer til ca. 60.000 kr. på årsbasis.  
 
b. Adgangsvej og belysning, ved Bruno. 
Tilbud indhentet på lysmaster og gadelamper på adgangsvejen. 
Bestyrelsen bemyndiger Bruno til at gå videre med sagen. 
Rampe ved salens bagdør, beklædt med kyllingetråd installeres. 
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c. Møde angående betjening af Kroen i lukkeperioder er afholdt. 
 
 
4. Særlige punkter til dagsordenen  
a. Lokale til reparationsværksted 
Man vil nødig give afkald på Kroens værksted til formålet, så det bliver udelukket 
Medlemsarbejdsgruppen har planer om på sigt at indrette kælderrummet til den yngre generation, men 
ser ikke noget til hinder for, at reparationsværkstedet anvender lokalerne til anden løsning er fundet, 
dog ikke længere end til 1. august 2015. Mange muligheder for (ny)anvendelse af Kroens mange rum 
blev drøftet, men ingen beslutninger truffet. 
En løsning med en kombination af rengøringsdepotet bag kunstnerrummet og et inddraget område i 
Loppeladen blev drøftet 
Endeligt forslag til arbejdsgruppen: 
Begynd i kælderrummet under køkkenet, men der skal være plads til Halloween-arrangementer. 
En mere langsigtet løsning aftales med viceværten og ejendomsudvalgsformanden. 
 
b. Beretning fra medlemsarbejdsgruppen 
Børneloppemarked i november 2014.  
Fredagscaféen er et resultat af medlemsgruppens arbejde.  
Medlemsarbejdsgruppen starter på forsøgsbasis en børnespiseklub op en onsdag om måneden. 
Der startes med 8 børn under ledelse af to voksne. 
Hvilke onsdage koordineres med de to øvrige onsdagsspiseklubber (De fine fædre og Jyttes Madklub)  
Forsøgsperioden er tænkt til at vare i seks måneder, og starter efter efterårsferien. 
Til formålet ønskes indkøbt nogle skamler til børnene, som de kan stå på. 
 
Børnekulturarrangementer – Birgitte Damm vil gerne indgå i kulturudvalget. 
  
5. Udvalgsformændenes beretning 
Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck 
 
A. Omlægning af Kroens lån 
Der er indsendt en ansøgning til Hillerød Kommune om tilladelse til omlægning af vores lån fra 
nuværende 4 % lån med en restløbetid på ca. 21 år til 2,5 % lån med uændret løbetid eller et 2 % lån 
med en lånetid på 20 år. Ansøgningen behandles af Hillerød Kommune og det forventes, at vi får 
tilladelse til at konvertere til et 2 % lån ultimo oktober. Omlægningen forventes at give en besparelse på 
ca. 10.000 kr. 
  
I forbindelse med Frivilligfredag arrangeret af Frivilligcentret i Hillerød havde vi 22. september besøg af 
Bente Claudi fra Byrådet, der var rundt hos spiseklubberne, FUT klubben, Nødebo bæredygtigt, og 
Nøddeknækkerne. Bente og jeg havde desuden en lang snak om Kroen. 
  
21. september havde vi besøg af Lauritz.com, som vurderede ca. 35 medlemmers medbragte genstande. 
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Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
PC nedbrud har vanskeliggjort muligheden for aktuel opdatering. 
I forhold til sidste år er status quo dog noget bedre i år end sidste år. 
 
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Christian ikke til stede 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Intet nyt 
 
Infoudvalget, Lisbeth Larsen 
Nyt blad udkommet 
Der arbejdes stadig med Facebook, og der gøres fremskridt 
Aftale med Poul Olsen om K&K’s udgiftsfordeling 
 
Kulturudvalget, Lisbeth Løw 
Mange positive kommentarer i forbindelse med det nye kulturprogram. 
 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
Lisa har krydstjekket regnskabet vedr. udlejning, og konstateret, at der har været fejl i en liste over 
deposita og lejebetaling af kontrakter. 
Input til budgettet til Lisa snarest, senest 31. okt 
 
6. Eventuelt 
Intet 
 
7. Næste møde 
mandag den 3. november 2014 (Q3 – Budget 14) 
.  

  
8. Oplæsning af beslutningsreferat 
Referat udsendes til godkendelse inden offentliggørelse 
Meld tilbage til snarest muligt 
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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 12. januar 2015, - afbud MH 
mandag den 2. februar 2015 
mandag den 2. marts 2015 (R & B) 
mandag den 23. marts 2015 (GF)  
 
Mailforsendelse, 13 modtagere  
'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>; 'Tilde Gylling Bender' <Bender@c.dk>;jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk  
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