
Referat ordinær generalforsamling 18. marts 2013 kl. 19.30 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Forelæggelse af regnskab 
4. Godkendelse af regnskab 
5. Forelæggelse af budget til orientering 
6. Behandling af indkomne forslag 
7. Fastsættelse af det årlige kontingent 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen, følgende er på valg: 

a. Formand (nyvalg) 
b. Kulturudvalgsformand (nyvalg) 
c. Ejendomsudvalgsformand (Bruno Bjerre genopstiller) 
d. Økonomiudvalgsformand (nyvalg) 
e. Bankoudvalgsformand (Flemming Jørgensen genopstiller) 
f. Ordinært medlem (Tilde G. Bender genopstiller) 
g. Ordinært medlem (nyvalg) 

9. Valg af 2 revisorer og en revisor suppleant 
10. Eventuelt 

Ad 1. Bestyrelsen foreslog Thorkild Vangsgaard, som blev valgt og efterfølgende kunne konstatere 
at generalforsamlingen var indkaldt efter vedtægterne og derfor beslutningsdygtig. 
Ca. 35 medlemmer var mødt op. 

Ad 2. Formanden og udvalgsformænd aflagde beretning (se bilag). 
Generelt var billedet at 2012 var gået godt omend økonomien specielt i driften var noget præget af 
den økonomiske afmatning. 

Ad 3. Formanden aflagde (i den afgående økonomiudvalgsformand Ib Østlund fravær) regneskabet 
for Foreningen Forsamlingshusets Venner og for den selvejende institution Forsamlingshuset 
Nødebo Kro (se bilag), der begge var godkendt og påtegnet af revisor. 
Hovedpunkter:  
Kun få havde reageret negativt på sidste års afskaffelse af pensionistrabatten på medlemskabet og 
kontingentindtægterne var derfor steget betydeligt. 
Da både banko og loppemarked havde haft det bedste regnskab nogensinde og kulturudvalget havde 
haft større indtjening end budgetteret, kunne venneforeningen overføre ca. ¼ million kr. til driften 
af forsamlingshuset udover de godt 300.000 kr. som foreningen betaler i husleje - et beløb som også 
var steget væsentligt som følge af forøget aktivitet. 

Ad 4. Forsamlingen godkendte regnskabet. 

Ad 5. Forsamling gjorde opmærksom på at der var uoverensstemmelser i budgettet, som medførte 
at det budgetterede underskud var 180.000 kr større end angivet. 
Forsamlingen pålagde den nye bestyrelse at fremlægge et revideret budget. 

Ad 6. Der var ikke indkommet nogen forslag 



Ad 7. Bestyrelsen foreslog uændret kontingent - som dermed for 2013 er fastlagt til 350 kr. for 
voksne og 150 kr. for unge under 30 og under uddannelse. 

Ad 8a. Bestyrelsen havde måttet opgive at finde en kandidat til formandsposten til afløsning af 
Niels Lillemose, der havde valgt at trække sig efter 5 år på posten. 
Da forsamlingen heller ikke kunne stille med en kandidat, blev den nye bestyrelse pålagt at finde en 
kandidat enten i egne rækker eller udenfor den nyvalgte bestyrelse. 

Ad 8b. Lisbeth Løw opstillede til kulturudvalgsformand som efterfølger for Marianne Bille og blev 
valgt med akklamation. 

Ad 8c. Bruno Bjerre genvalgtes til ejedomsudvalgsformand. 

Ad 8d. Lisa Kragh valgtes til økonomiudvalgsformand som afløser for Ib Østlund. 

Ad 8e. Flemming Jørgensen genvalgtes til bankoudvalgsformand 

Ad 8f og g. Vanessa Stephensen udtrådte af bestyrelsen og til de to ledige poster opstillede Tilde G. 
Bender (genvalg), Lene Ebsøe og Poul Rudbeck.  
Forsamling vedtog i lyset af den manglende formand at vælge alle 3 til bestyrelsen. 

Ad 9. Revisorer John Friis Christensen og Erich Henrichsen genvalgtes, ligesom Helle Thorndahl 
valgtes til revisorsuppleant. 

Ad 10. Forsamlingen og bestyrelsen takkede den afgående formand og kulturudvalgsformand for 
deres indsats. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og nedlagde sit hverv kl. 21.45  
 



Beretning fra Informations-udvalget 2012 til 2013 
 

Som det vil fremgå af regnskabet, har vi et minus i Info-udvalget på 16.000 kr. Det er 

begrundet i 2 ting. For det første en regning på et blad, fra 2011, der er konteret 

sent, og for det andet kan vi ikke skjule, at krisen kradser hos nogle af vore 

annoncører, som vi har måttet sige farvel til. Vi måtte faktisk sige farvel til annoncer 

for 17000 kr, vi har så været heldige at få nye for7.500, men det kan jo mærkes.  Vi 

har skiftet trykker for godt et år siden og det har til gengæld nedsat trykudgifterne. 

Det var så den sørgelige del af festen, men vi har også meget at være godt tilfredse 

med.  

Vi får god respons på Kirke & Kro, mange giver udtryk for, at de synes om bladet.  Vi 

vil gerne bringe så meget lokalt stof som muligt, men må jo naturligvis prioritere, at 

bladet er Kirkens og Kroens. Det er nu også sjældent, at vi må skuffe bidragsydere, 

efter vi har fået 40 sider at brede os på.  

Lige nu får vi leveret 1700 blade, men det har vist sig, at vi nok kan nøjes med 1600, 

vi sender jo ikke flere ud og selv om alle kan tage et blad på Kroen, er der 

efterhånden hver gang så mange tilbage, at vi må smide for mange ud.  

Det er sikkert begrundet i, at flere og flere bruger de elektroniske medier i stedet 

for. 

 

Vi har nemlig også en hjemmeside, som vi er ret stolte over. Jan Hovard, vores web-

master, sørger for, at den stort set er opdateret umiddelbart efter, at der sker noget 

nyt, og det er fantastisk vigtigt, at man altid kan regne med en opdateret 

hjemmeside. I februar måned i år, hvor Jan opgjorde antallet af besøg, var det 971 

besøgende, hvoraf godt halvdelen var nye. Det er en stabil stigning på de sidste 3 år.  

 

Desuden er der også kommet gang i vores facebook-side. Sidst vi talte op, var der 81 

”likes”. De personer får automatisk besked næste gang der sker noget på Kroen.  

 

Vi holder redaktionsmøde én gang om året, det sker her i april. Så fastsætter vi 

udgivelsesdatoerne på næste årgang af Kirke & kro, og snakker om status og 

fornyelser.  



Til slut vil jeg nævne, at vi ved, der kan være enkelte adresser, som uddeler-

drengene overser, når de deler ”Kirke & Kro” ud. Jeg håber, at alle finder ud af at 

kontakte mig, så vi kan rette op på det. 

 

18-3-13  Lisbeth Larsen 

 

 

 

Generalforsamlingen den 18. marts 2013 på Nødebo Kro. 

 

 

Beretning fra Ejendomsudvalget. 

 

 

Det foregående år, har været et nogenlunde normalt år med almindelig vedligeholdelse, men der 

er hele tiden noget der skal repareres m.v. 

I sommers fik vi lavet Petanque banen med slots grus, så den nu igen er til at spille på. Endvidere 

fik vi også malet hele kroen. Alt sammen ved frivilligt arbejde. 

 

I det nye år skulle vi gerne finde penge til at skifte alle bordene i den store sal, da bordene her er i 

meget dårlig stand, ligesom vi gerne skulle have nogle runde ”stå ved” borde. Her taler vi omkring 

200.000 kr. i udgifter. 

Endvidere er lysanlægget – lysdæmperen - meget nedslidt i den store sal, og glødepærerne kan 

snart ikke fås mere. Her taler vi igen om ca. 200.000 kr. Er pt. ved at søge en fond om penge til 

denne udskiftning. 

 

Udgifterne til el og gas er store på kroen, og disse anlæg trænger til udskiftning, men det vil koste 

meget at udskifte til f. eks. solvarme og jordvarme. Håber på, at der en dag vil komme en mand 

forbi med en pose penge….. 

 

Fremtid:  Vil meget gerne have bygget en pyramide af glas – en Louvre pyramide - ud over 

indhakket mellem den store sal og krostuen ud mod søen. Her kunne man så stå/sidde ude uden 

at blive våd, ryge og sælge is til loppemarkedet m.v. 

Endvidere  et nyt skralde hus ved indkørslen til kroen, - det er det første man møder -  og det 

gamle pynter på ingen måder.  

Her ud over er der et stort ønske fra medlemmer om, at opsætte 2 nye gadelygter ved indkørslen 

til kroen – da der her er meget mørkt om vinteren. 

 



 

Bruno Bjerre. 

Ejendomsudvalgsformand. 

 

 

 

ÅRSBERETNING 

KULTURUDVALGET 2013 

 
 

Som tidligere år har Kroen i det forløbne år haft besøg af mange forskellige kunstnere og kunstarter.  

Kultur arrangementerne har været fordelt på danseaftner, foredrag, vandreture, klassiske matineer og 

kultursaloner – og Kulturudvalget har på denne måde forsøgt at skabe et rigt og alsidigt kulturliv på Kroen. 

 

Den første ”1 års Kultur kalender” med arrangementer for efteråret 2012 og foråret 2013 er godt i gang. 

Den blev modtaget med blandede kommentarer – som jeg har hørt det flest positive. Folk synes det er 

dejligt at kunne se hvilke arrangementer kroen byder på langt ind i fremtiden. Knud Ebbesens reminder 

mail og Kroens hjemmeside er med til at huske folk på de forskellige arrangementer og vi har ikke oplevet 

nedgang i deltagere til arrangementer efter dette. 

Vi har fået lidt færre Kulturabonnenter – om det skyldes prisen (det er ikke blevet dyrere, koster 800 kr, 

men flere penge man skal af med på en gang), eller om det skyldes at det kan være svært at planlægge 

hvilke og hvor mange arrangementer man vil komme til et år frem er svært at vide – måske en blanding. 

Kulturudvalget tjener langt mere på løssalget end på abonnementet, men vi synes at abonnementet er et 

medlemsgode, der bør bibeholdes. 

 

Planlægningen af 1 års Kulturkalender er en stor udfordring for Kulturudvalget. 

Det er forsat sjovt. Der er rigtig mange bolde i luften – forslag til hvilke arrangementer vi skal satse på, 

hvornår kunstnerne kan og hvilke dage på Kroen der er mulige. Arrangementerne skal gerne være varieret, 

spredt over hele året og honorarudgifterne passe til vores budget. 

Vi satser på forsat at have 10 – 12 arrangementer på et ½ år, og det betyder der er omkring 24 aftaler vi 

skal have på plads inden deadline i maj 2013.. 

Vi sætter store krav til os selv og har mange spændende snakke og diskussioner i Kulturudvalget når vi 

holder møder. 

Knud er forsat redaktør på Kulturkalenderen. 

 

Vi forsøger ved afholdelse af de forskellige arrangementer at være kreative – nogen arrangementer har vi 

ikke haft før og vi har indimellem store udfordringer med lys, lyd, scene og bord / stole opsætning i salen. 

Eks. havde vi kæmpe arrangement med Die herren – stå op koncert ved runde borde, som vi var så heldige 

at låne gennem Carsten Larsen fra Frederiksborg Centret – endnu en gang tak for dette – det fungerede 

godt – så godt at vi også forsøgte det til Billy Cross her i januar. 



Billy Cross blev lidt forskrækket – mente ikke man skulle lave om på tingene med sådan en gammel mand, 

men allerede i pausen var han begejstret og synes det var meget bedre end tidligere – så det er i fremtiden 

et ønske fra Kulturudvalget, at Kroen selv havde høje runde borde. 

I 2012 fik vi bevilget et nyt LED lysanlæg på Nordvæggen – med støtte fra Hillerød Kommune – og vi har lige 

fået bekræftet, at vi får en ny bevilling i 2013, så vi kan få suppleret lamperne og bla. få skiftet ”de hvide 

stænger” ud hen over kunsterne. De fungerer nemlig ikke efter hensigten og skal tages ned igen. 

Lysanlægget hjælper omkring det praktiske, når kunstnerne skal stå på denne væg – en opsætning vi er 

begyndt at bruge mere. 

 

I året der er gået fyldte Nøddeknækkerne (ligesom Kroen) 35 år. Der blev afholdt fødselsdagsfest med fuld 

kro til spisning og folkedans bagefter – en rigtig festlig aften. 

Nøddeknækkerne er trods alderen ”still going strong” med dans den sidste fredag i måneden – tidspunktet 

er i 2013 rykket ½ time frem, så børnene ikke når at blive for trætte til dansen. 

 

Vedr. budget og regnskab har det været et godt år for kulturen.  

Billetsalget har været ca. 10 % større end i 2011 – til gengæld har vi ”købt” dyrere og flere kunstnere end i 

2011. Vi regner med at holde samme niveau i 2013. 

Vi har fået støtte fra Hillerød Kommune, Kunstrådets forskellige tilskudsordninger samt fra Solistforeningen 

– i alt ca. 100.000 kr, og det er vi naturligvis glade for. 

Når vores samlede resultat er så meget bedre end i 2011 skyldes det bla. at der ikke har været revy, som i 

2011 gav os et underskud på over 20.000 kr. 

At Niels Lillemose har lavet opsætningen af vores kulturkalender, har også sparet os for en udgift på ca. 

10.000 kr – Stor tak til Niels for det. 

Knud Ebbesen tager sig af Kulturens regnskab og budgetopfølgning i samarbejde med kasserer Erik 

Petersen og med mig. Det betyder vi hvert kvartal, har overblik over de forskellige kulturarrangementers 

balance i forhold til udgifter og indtægter. Og det er rigtig dejligt at have Knud på denne post. 

Loppemarkedet i 2012 gav endnu en gang en omsætning, der kan støtte Kulturens arrangementer. 

 

Heldigvis er der også forsat mange andre aktive og gode mennesker i Kulturudvalget der alle gør et stort 

arbejde for at få kunstnere til Kroen og medvirke til at arrangementerne kan ”løbe af stablen” uden de 

store problemer. Stor tak til alle jer for jeres indsats. 

 

Vores arrangementer bliver forsat annonceret i Kirke og Kro, på Kroens hjemmeside, i lokalaviserne og i 

Frederiksborg amts avis.  

Plakater om vores arrangementer sørger Lisbeth Kaare og Erik Petersen for, og de hænges op af 

Kulturudvalgets medlemmer rundt omkring.  

 

Vores billetsystem, hvor man kan forudbestille billetter til kulturarrangementerne, printe dem ud og scanne 

dem ind til arrangementer fungeret forsat godt – vi og vores kunder er ved at være rigtig gode til dette. 

Mange synes dog forsat det er meget papir og printerblæk der skal bruges for at få billetterne ud.  

Nogen benytter sig forsat af muligheden for at købe billetter ved døren – og det forsætter vi selvfølgelig 

med. 

 



I 2012 holdt vi traditionen tro: 

 Juletræsfest i december for børn og forældre.  

 Blå time med julesange / vintersange – lige før jul.  

 Nytårsbal 

 Billy Cross i januar 

 Morgenskovtur i maj / juni måned. 

 Sct. Hans aften 

 Halloween fest. I 2012 - en lørdag med stor børnesucces. 

 Og den sidste fredag i måneden Nøddeknækker aften. 
 

 

Lisbet Kaare sørger forsat for forskellige kunstudstillinger pynter på Kroen. 

For at Nødebo Kro forsat kan fungere som Kulturhus, er samarbejdet med de andre udvalg omkring 

Kulturarrangementerne på Kroen en vigtig del, og tak til alle jer. 

 

Jeg har valgt IKKE at genopstille til Bestyrelsen og overlader nu posten som Kulturudvalgsformand til en 

anden. 

Så jeg vil sige stor tak for de sjove og udfordrende år som Kulturudvalgsformand på Kroen. Specielt tak til 

alle i mit udvalg for mange sjove og af og til seje møder – jeg har nydt at arbejde sammen med jer. 

Jeg håber at kunne fortsætte i Kulturudvalget, så jeg forsat kan få lov til at være med til at arrangere og 

forestå forskellige kulturarrangementer – det kan jeg vist ikke undvære.  

 

 

Marianne Bille 18.3.2013. 

 

 

 

 

 

Driftudvalgets beretning for 2012 

I 2012 oplevede vi en hel sommer uden en eneste udlejning i juli måned. 

Det gør det selvfølgelig lettere at tilrettelægge ferieafløsningen, men det kan jo altså også ses på 

lejeindtægterne - finanskrisen har slået til og antallet af bryllupper er faldet - ligesom det beløb der 

spenderes på det enkelte bryllup er faldet; og det rammer også os. 

På 'buffetsiden' kan det også ses, at vi har været nødsaget til at melde pas til at levere cateringen til 

Dansk Blindesamfunds møder. Det har simpelthen ikke været muligt at skaffe frivillige til andet end 

deres årsfest; men udlejinge har vi stadig. 

Men nu er det jo ikke blot negativt; på den neutrale side - der kan jo siges både for og imod alt efter 

synsvinkel - har vi justeret bankopriserne (smørrebrød og kringle mv.) uden de store sværdslag 



øvrige proser har vi kunnet holde i ro efter vi løftede festpriserne sent forrige år, og jeg forventer, at 

vi vil kunne bibeholde dem på dette niveau, i år også. 

På den rigtigt positive side, må vi jo konstatere at Kulturen er i stand til at fylde huset med glade 

gæster, og at det også kan ses i buffetens omsætning. 

Også glædeligt er at vi også i 2012 kunne byde velkommen til et nyt kokkehold, der mere eller 

mindre har specialiseret sig i at levere tapas til tango fester. 

Det må vel også siges at være positivt, at det er ved at være svært at få plads til nye aktiviteter, fordi 

alle lokaler er ved ved at være besat fra morgen til aften; men det skal ikke holde nogen tilbage; 

medlemmer er altid velkomne til at foreslå nye aktiviteter, og så må vi gøre det bedste for at finde 

plads. 

Det vil være for omfattende at skulle nævne alle de frivillige, der er med til - og absolut nødvendige 

for - at få dette sted til at fungere, buffister, bankosmørrebrødsjomfruer, nøddeknækkerkokke, 

vinbeholdningsfornyere , indkøber med mange flere, men jeg vil dog lige nævne mandags- og 

torsdagsmadklubberne, der som en del af deres 'leje' skrubber køkken fra øverst til nederst ca. en 

gang hvert kvartal. De er en af årsagerne til at vi igen har beholdt vores elite-smiley; en anden er at 

alle kokkeholdene er rigtig gode til at overholde vores forholdsvis simple køkkenregler og til at føre 

vore egenkontrolprotokol. 

Alt i alt har det altså været opmuntrende år, selvom det præges af den økonomiske afmatning; 

heldigvis er der noget der tyder på at det går fremad igen. De seneste udlejningstal viser stigende 

tendens - men I må meget gerne holde nogen flere fester. 

Christian Wolfhagen 

 

 

 

Beretning for banko Nødebo Kro 2012 

 

Resultatet for 2012 blev på kr. 303.491.- mod kr. 256.334.- i 2011. 

Det er en fremgang på kr. 47.157,-. Svarende til 18% 

Jeg er ikke i stand til at sige om det er rekord for bankospillet total set gennem årene, men i nyere 

tid er det i hvert tilfald. 

Vores budget lød på kr. 250.000.-, så resultatet må betragtes som værende særdeles tilfredsstillende. 



Resultat fremgangen ligger fortrinsvis på første halvår – andet halvår har været nogenlunde det 

samme som i 2011.  

Med til at understrege hvor fantastisk fremgangen har været er, vi rent faktisk havde 2 spildage 

mindre i 2012 end i 2011. ( grundlovsdag og 25.12. ) 

 

Hvad er det så der genererer denne fremgang. 

Det er først og fremmest antallet af gæster pr spilaften der er steget.  

I 2011 havde 111 spillere, i 2012 fik vi 117 spillere.  

Da den samlede præmiesum pr. spilaften stort set er den samme, behøver man ikke at være 

professor for at regne ud, at de penge de ekstra spillere lægger i entreen, ryger direkte med på 

bundlinjen. 

Når jeg siger stort set samme præmiestørrelse skal det tages lidt forbehold, for vi har jo for vane at 

ændre spillene en gang imellem og vi laver også forskellige aktiviteter hen ad året, 

 

Har vi ændret noget på spillene i 2012? – JA! DET HAR VI 

Som jeg nævnte i referatet i 2011 har vi pillet lidt ved vore lotterier 

Lotterier er vores absolut største indtægtskilde. 

Vi eksperimenterede en del med dem i slutningen af 2011 og i starten af 2012. Målet var at komme 

væk fra vare præmier og gøre os uafhængige at stigende priser på varerne, for på den måde at sikre 

os en stabil indtægt. 

Midlet var en fordobling at prisen samt flere og varierede penge præmier  

Trods meget stor skepsis og nogen modstand internt på bankoholdet, og protester fra vore spiller, 

stod banko udvalget fast og ændrede lotterierne d. 1 marts.  

resultatet var tydeligt: i 2011 solgte vi i alt 245 lotterier, Vi fik en nedgang i 2012 til 227, men vi 

tjente ca. kr. 30.000.- mere.  

 

 

De ændringer bankoudvalget har foretaget i løbet af de senere år, har været med det ene sigte:  



At Nødebo kro skulle være et attraktivt sted at spille banko, og kroen skulle have 

en stor og stabil indtægt. 

2012 har vist at vores indsats har båret fin frugt.  

At det er attraktivt at spille banko på Nødebo kro ses tydeligt i den fremgang vi har opnået i antallet 

af gæster. 

Vi har i dag mange forskellige spil, og flere muligheder for store pengepræmier.  

I løbet af året har vi haft mange tilfælde hvor gæsterne har vundet både 2 - 3 og fire tusinde kroner 

og en enkelt spiller der har vundet kr. 5.000.- på en enkelt banko, hvilket for øvrigt er det højeste 

man kan vinde. 

 

For de af jer der ikke har prøvet at spille banko vil jeg bare sige – prøv det, en gæstebillet koster 

kun kr. 5.- hvor meget i ønske at spile for er op til jer selv. Jeg kan garantere for I vil opleve hele 

kroen i intens spænding hele aftenen og i vi sandsynligvis selv blive grebet af den. Langt de fleste 

af vore gæster går kroen med en god aften i bagagen, uanset om de har vundet eller ej. 

 

 

Det kan ikke undgås, man en gang imellem kommer til at gentage sig selv, så det vil jeg med fuldt 

overlæg også gøre her i årets beretning, idet jeg vil understrege den meget store betydning vi alle på 

holdet har, når vi tirsdag efter tirsdag tager imod langt over 100 gæster. 

 

Og så kommer gentagelsen: 

Vores gæster føler sig velkommen – de hygger med de øvrige spillere, der er en flot udsigt over 

søen – det er dejlige lokaler der bliver spillet i, der er gratis kaffe, lidt kage og et par stykker 

smørrebrød mm – det er helheden på kroen, der giver den gode og hyggelige atmosfærer.  

Både bankoholdet, buffisterne og køkkenholdet er involveret til en bankoaften. 

Alle – på alle poster – bidrager på hver sin måde til, at vore spillere får en god oplevelse og føler sig 

velkommen hver gang de er til bankospil på Nødebo kro. 

Det er frugten af holdenes samlede indsats, der er afspejlet i vores flotte resultat. 

KÆMPE STOR TAK TIL ALLE - PÅ ALLE HOLD: 

 



Hvordan ser det så ud for 2013? 

Der er i denne beretning udtrykt stor tilfredshed med resultatet for 2012, og vore forventninger til 

2013 er da også at udviklingen forsætter, vores budget er sat op med kr. 25.000.- til 275.000.-. 

Imidlertid vokser træerne ikke ind i himlen og vi har i januar og februar haft en tilbagegang i 

antallet af spillere og indtægter. Om det skyldes kulde (i 2012 var vinteren mild ) - influenza – 

isglat gårdsplads eller andet ved jeg ikke, men banko udvalget har iværksat en stor aktivitet der 

løber til og med udgangen af september. Vi håber og tror at vi forholdsvis hurtigt kan indhente det 

tabte. Under alle omstændigheder vil alle bestræbe sig på at det  

 

På bankoudvalgets vegne 

Flemming Jørgensen 
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