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Nødebo, 2. april 2015 
 

GENERALFORSAMLING 23. MARTS 2015  
Til stede: Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, 
Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen 
Afbud: Bruno Bjerre 
Uden afbud: 
Øvrige deltagere: Medlemmer af Foreningen Nødebo Kros Venner, samt inviterede gæster uden tale- 
og stemmeret, i alt ca. 70 personer 
 
Der er afholdt Generalforsamling i Salen  
Mandag den 23. marts 2015 kl. 19.30  
med følgende dagsorden 
 
1. Valg af dirigent:  Thorkild Vangsgaard 
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt iflg. gældende regler 
Bestyrelsen har besluttet, at kun medlemmer har stemme- og taleret 
 
2. Bestyrelsens beretning ved formanden Poul Rudbeck + formændenes 
Alle beretninger afvikles før debatten. 
Alle beretninger vedlægges som bilag til referatet. 
 
Poul Rudbeck aflagde beretning vedr. Bestyrelsen 
Christian Wolfhagen aflagde beretning vedr.  Driftsudvalget 
Lisbeth Larsen aflagde beretning vedr. Informationsudvalget 
Lisbeth Løw aflagde beretning vedr. Kulturudvalget 
Bruno Bjerre havde meldt forfald, derfor var der ingen mundtlig beretning fra Ejendomsudvalget 
Flemming Jørgensen aflagde beretning vedr. Bankoudvalget 
 
Dirigenten efterspurgte kommentarer – der var kun bifald og applaus. 
Bestyrelsens samlede beretning er taget til efterretning 
 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen & 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for den selvejende institution 
Punkt 3 og 4 behandles under ét. 
Lisa Kragh (fmd. Økonomiudvalget) forelagde regnskabet for foreningen og den selvejende institution. 
 
Sp. Hvad agter Bestyrelsen at foretage sig i anledning af det negative årsregnskab? 
Svar: Likviditeten er positiv, dog skal der arbejdes på underskuddets nedbringelse. 
Rengøringsarbejdet omlægges som led i bestræbelserne for at bekæmpe underskuddet. 
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Sp. Udlejning – status?  
Vurderet af driftsudvalgsformanden er udlejningen tilfredsstillende, der er få ledige weekender pt.  
 
Sp. Der synes at være overbudgetteret vedr. kommende sommerudlejning – 
Svar: Ja det synes at være tilfældet. 
 
Forsamlingen godkender de to regnskaber med de faldne bemærkninger. 
 
5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering 
Lisa Kragh (fmd. Økonomiudvalget) forelægger budgetterne for forening og institution. 
 
Sp. vedr. ny belysning i Salen i 2015 – forventes løst ved ny lånefinansiering. 
Sp. Nye investeringer for 195.000 – Ejendomsudvalget må ikke foretage indkøb før flere økonomiske 
forhold er klaret af. Beløbet skal betragtes som en ramme. 
Sp. Underskuddet er i virkeligheden ca. 400.000 – anbefaler ansøgning om flere fondsmidler og højere 
kontingent. Der er ikke mange andre skruer at dreje på. 
Sp. Forslag om at forhøje kontingentet og opkræve det i portioner flere gange i løbet af året, det vil 
måske gøre forhøjelsen mere ”spiselig” for medlemmerne. 
Svar: PBS er meget dyrt, derfor svært. 
Sp. Hvad er besparelsen ved installation af nyt lys? – Svar: Ca 15.000 kr. om året i elregning. 
 
Med de faldne bemærkninger er forslag til budgetterne taget til efterretning. 
 
6. Indkomne forslag – herunder etablering af et medlemsudvalg 
Etablering af medlemsudvalg med henblik på at gøre det mere attraktivt for yngre at være medlem af 
Kroen. 
Forslaget fremlagt af Camilla Svanebjerg. 
Nyt er:  
At alle skal kunne komme ind på Kroen uden krav om medlemskab. 
Aktiviteterne skal tiltrække nye medlemmer, det skal ikke kunne betale sig IKKE at være medlem af 
Kroen. 
Under forsøgsperioden kan noteres, at medlemstallet er faktuelt stigende, omsætningen ligeså. 
Man ønsker medlemsudvalg oprettet med gensidig repræsentation i Driftsudvalget og Kulturudvalget. 
Man ønsker mulighed for at fortsætte forsøgsperiodens arbejde med spontane og ”ad hoc-agtige” 
tilbud. 
Heidi Marie Lyngsøe supplerer som de facto tovholder for medlemsgruppen. 
Arbejdsgruppen arbejder mod et generationsskifte, baseret på en motivation af lyst til at lave arbejdet 
med fornyelsen. 
Der opremses en række nye alternative arrangementer, som dog ikke er detailplanlagt endnu. 
Medlemsudvalget består aktuelt af syv personer. 
 
Kommentarer: 
Sp. Hvorfor vil I ind i Bestyrelsen, som etableret medlemsudvalg? 
Sp. Hvorfor skal der være to kulturudvalg? 
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Svar: Nødvendigt for at kunne operere i systemet. 
Svar: Større mulighed for at agere friere. 
Svar: Formålet er mere lokalt engagement, arrangementerne skal være for de borgere der allerede er i 
området, ikke så meget for udenbys gæster 
Sp. Ros til Bestyrelsen for at åbne for medlemsudvalgets tanker og ideer, støtte til etablering af 
medlemsudvalget. 
Sp. Oplever Kulturudvalget udfordringen som ”konkurrenceforvridende” (mit ordvalg). 
Svar: Kulturudvalgets formand udtrykker, at man er på vej til at komme i god dialog. 
Svar: Heidi Marie Lyngsøe opfordrer til en langsigtet plan om nærmere samarbejde, årlige 
evalueringsmøder og på sigt måske en sammensmeltning. 
Sp. Hvordan ser økonomien ud i medlemsudvalget? 
Svar: Flemming Jørgensen: Der er ingen økonomi umiddelbart, men arrangementerne skal bære sig selv 
Ad hoc – modellen betyder, at budgettet lægges efter modtagelse af tilmeldingerne. 
Udvalget etableres med applaus og overvældende stemmeflerhed.  
 
Omlægning af lån 
Poul Rudbeck orienterer 
Hillerød kommune er ansøgt om muligheden for at få et kommunalt garanteret lån med frigivelse af 
midler til følge. Der skal ikke optages egentligt nyt lån, men omlægges lån til forbedring af likviditeten. 
Men vi fik ingen garanti fra Hillerød kommune 
Real kredit DK vil ikke låne Kroen penge uden kommunegaranti. 
Forvaltningen har taget sagen af Dagsorden og spiller bolden videre til Realkredit DK. 
Status iflg. formanden: Undersøger en model der kan tilfredsstille både kommunen og Real DK. 
Formålet med optagelse af lånet er at stille Bestyrelsen frit til refinansiering af Kroens økonomi i det 
kommende år. 
Forsamlingen bemyndiger Bestyrelsen til at omlægge lån i det kommende år 
 
7. Fastlæggelse af det årlige kontingent 
Bestyrelsens indstilling: 350 kr. årligt, 150 kr. for unge under 30 og unge under uddannelse – vedtaget 
 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen 

1. Lisbeth Løw   genopstiller ikke 
2. Bruno Bjerre   genopstiller - genvalgt 
3. Tilde Gylling   genopstiller - genvalgt 
4. Flemming Jørgensen  genopstiller - genvalgt 
5. Lisa Kragh   genopstiller - genvalgt 
6. Poul Rudbeck  genopstiller ikke 

Nye kandidater: 
7. Merete Rosenberg  nyvalgt bestyrelsesmedlem 
8. Heidi Marie Lyngsøe nyvalgt formand for medlemsudvalget 
9. Nina Christiansen  nyvalgt bestyrelsesmedlem – ikke til stede 
10. Søren P Østergaard nyvalgt bestyrelsesmedlem 
11. Kirsten Aunstrup  valgt som kulturudvalgsformand 
12. Camilla Svanebjerg  valgt som bestyrelsesformand 
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9. Valg af to revisorer (John Friis og Erik Henrichsen genopstiller) og en revisorsuppleant 
(Helle Thorndahl genopstiller): 
Alle genopstiller og er valgt 
 
10. Eventuelt 
Søren P. Østergaard orienterer om forældreindsatsen i forhold til udsigt til lukning af Nødebo Skole / 
SFO og møde herom på Skovskolen tirsdag den 24. marts. 
Opfordring til at Kroen udarbejder et høringssvar til Hillerød Kommune vedr. lukning af skolen. 
 
Dirigenten takker for god ro og orden 
 
Formanden takker forsamlingen for tiden som formand, og Jack for godt samarbejde i 
formandsperioden, samt bestyrelsen for godt samarbejde. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Til genbrug 

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming 
Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Camilla 
Svanebjerg, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard 
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Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info 
bebjerre@gmail.com;  camilla@svanebjerg.dk;  christian@wolfhagen.name; flemming@herluf.net;  heidi-
lyngsoe@hotmail.com; kirsten@aunstrup.dk; jenslassen26@live.dk; lisakragh@dlgmail.dk;  olis@larsen.mail.dk;  
merete.rosenberg@yahoo.com; lone-mogens@egebakken.dk;nich@regionh@dk;  tildegylling@gmail.com;  
oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk;  kro@noedebo-kro.dk   
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Formandens beretning 

Efter den ordinære generalforsamling sidste år var der to vakante pladser i bestyrelsen. Det er ikke 
lykkedes at besætte disse.  

Bestyrelsen består derfor af 11 medlemmer i stedet for 13.  

2. april 2014 deltog Kulturudvalgsformanden og bestyrelsesformanden i et møde med Hillerød 
Kommune angående den fremtidige tilskudsmodel for Kommunens forsamlingshuse. Vi blev her 
præsenteret for en model, der bevirker, at vores årlige tilskud fra 2015 er steget til 150,000 kr fra 
142,335 kr. Tilskuddet består af et grundtilskud på 20,000 kr, et tilskud for vores 
medlemsaktiviteter på 40,000 kr og et tilskud for vores kulturelle aktiviteter på 90,000 kr. Det 
øgede tilskud skal ses i sammenhæng med en samtidig generel besparelse på ca. 20% på denne 
konto, så det er en stor anerkendelse fra Kommunen for det arbejde, vi udfører. 

 Som I måske husker ansøgte vi i 2013 Kommunen om tilladelse til at omlægge vores lån i 
Realkredit Danmark med det formål at skaffe likviditet til nødvendige reparationer og forbedringer 
af Kroens bygninger. Det endte med, at kommunen erklærede sig villig til at garantere for et 
tillægslån på 400,000 kr. Da dette ville øge Kroens finansieringsomkostninger væsentligt, 
besluttede Bestyrelsen ikke at udnytte denne mulighed på daværende tidspunkt. 

 

Da renten begyndte at falde i efteråret 2014, genstartede vi vores dialog med kommunen, og fik nu 
lov til at omlægge vores lån til et 20 årigt lavtforrentet lån, hvilket på nuværende tidspunkt vil give 
os en årlig besparelse på ca. 20,000 kr. 

 

Imidlertid konstaterede vi i december 2014, at Sigerslevøster forsamlingshus havde fået en 
Kommunegaranti på 1,200,000 kr til et nyt 30 årigt lån. 

Resten af den historie vedrører 2015, og den får I under punkt 4 på dagsordenen   

 

Sidste år berettede jeg, at vi ville undersøge, om vi kunne finansiere nogle af investeringerne vha 
fondsmidler. I 2014 nedsatte Bestyrelsen derfor et fondsudvalg, der fik til opgave at søge om 
fondsmidler til ny energivenlig belysning i denne sal. Fondsudvalget bestod af Bodil Davidsen, 
Nina Horn, Knud Jensen og Poul Rudbeck. Jeg må med beklagelse meddele, at på trods af en 
ihærdig indsats er det ikke lykkedes at få fondsmidler til belysning i salen. Det eneste synlige 
resultat er den prøvebelysning, som i kan se i loftet i den sydlige del, hvor et antal af de pærer, der 
tænkes brugt, er installeret. 

MEN en sidegevinst har det været, at Danske Bank vil støtte installationen af en akustikvæg på 
nordvæggen i salen med 25,000 kr. 



Fondsudvalget bliver nu reorganiseret og vil søge bredere til ting vi har brug for, og som nemmere 
kan opnå støtte. 

 

2014 har været et travlt år på anlægsfronten: 

1. Nyt køkken i viceværtboligen 
2. Nye adgangsveje og belysning 

En stor tak til Bruno og Jack og andre for deres indsats med dette. 

 

Og på udskiftningsfronten 

1. Nye borde i salen 
2. Nyt køleanlæg i buffeten 
3. Ny opvaskemaske i hestelængen 
4. Osv 

Vi må desværre konstatere, at Kroen er kommet i reparationsalderen lige som mange af os andre, 
for der eksisterer en lang liste over ting, der bør gøres, som må vige for ting, der skal gøres. 
Desværre er der jo ikke blevet lagt penge til side til den situation, så det vil være en udfordring. 

Ved sidste generalforsamling havde Bestyrelsen netop nedsat en arbejdsgruppe, der skulle se på, 
hvordan vi kan gøre det mere attraktivt især for unge familier at blive medlemmer og at hjælpe til 
på Kroen.  

De første resultater heraf er Fredagscafeen, Børneloppemarkedet og en Børnespiseklub. 

Bestyrelsen ønsker nu at formalisere dette arbejde ved at nedsætte et medlemsudvalg. Dette vil 
blive drøftet under punkt 4. 

Jeg vil slutte med at fortælle, hvordan året 2014 sluttede på Kroen: 

Nytårsaftensdag kl ca. 14 så jeg at der var lys i Kroen: Det var Bruno og Jack, der var i gang med at 
slibe gulv og male.  

De påstår, at de holdt fri selve nytårsaften, men Nytårsdag kl 14 gik de i gang igen. RESPEKT som 
de unge siger. 

Jeg vil slutte med at takke alle, der har gjort en indsats i det forløbne år for at Kroen kunne fungere. 

 

 

 



Som	  det	  forhåbentlig	  fremgår	  af	  Kulturkalenderen	  tilstræber	  vi	  et	  
rummeligt	  repertoire	  af	  høj	  kvalitet.	  Man	  kan	  få	  indflydelse	  enten	  ved	  at	  
ønske	  at	  træde	  ind	  i	  udvalget	  og	  dermed	  være	  med	  til	  at	  sammensætte,	  
booke	  og	  afvikle	  arrangementerne.	  Men	  hvis	  det	  nu	  ikke	  lige	  er	  dêt	  man	  
har	  tid/lyst	  til	  kan	  man	  i	  stedet	  møde	  op	  i	  spørgetiden	  og	  overbevise	  
udvalget	  om	  sin	  fantastiske	  idê	  og	  tilbyde	  at	  være	  primus	  motor	  for	  et	  
enkelt	  arrangement.	  

Lige	  nu	  er	  vi	  i	  fuld	  gang	  med	  at	  planlægge	  næste	  sæson	  og	  i	  den	  
forbindelse	  har	  vi	  tilladt	  os	  at	  gå	  den	  modsatte	  vej	  og	  være	  opsøgende	  i	  
den	  noget	  yngre	  generation.	  Vi	  har	  nemlig	  tilbudt	  
”medlemsarbejdsgruppen”	  (som	  I	  vil	  høre	  mere	  om	  om	  lidt)	  at	  
bestemme/booke	  musikerne	  til	  en	  danseaften	  i	  efteråret	  2015	  og	  en	  i	  
foråret	  2016.	  Svaret	  var	  positivt,	  så	  nu	  venter	  vi	  spændt	  på,	  hvad	  de	  
finder	  på.	  

For	  2	  år	  siden	  stod	  vi	  uden	  kandidat	  til	  formandsposten	  i	  kulturudvalget	  
og	  jeg,	  der	  har	  været	  med	  i	  uhyggelig	  mange	  år,	  sagde	  ja	  til	  at	  snuppe	  en	  
periode.	  Den	  er	  slut	  nu	  og	  jeg	  giver	  stafetten	  videre	  til	  den	  heldige	  
kandidat,	  der	  i	  aften	  bliver	  valgt.	  (bare	  rolig	  vi	  har	  et	  godt	  forslag)	  

Stor	  tak	  til	  alle	  der	  har	  ydet	  en	  indsats	  for	  at	  de	  kulturelle	  aktiviteter	  på	  
vores	  dejlige	  kro	  fortsat	  er	  til	  glæde	  og	  gavn	  for	  fællesskabet.	  

	  

	   	   	   	   	   Lisbeth	  Løw	  



Vi argumenterede i Menighedsrådet for, at Kirkens bidrag skulle sættes op, det har 
det ikke været i 20 år, det er nu blevet sat 10 pct op.

Vi har nogle aktive, ansvarsfulde uddelere, og trykkeriet har i hvert fald foreløbig 
undladt at sætte prisen op. Det er de også nødt til, for vi er meget opmærksomme på, 
om vi kan få det trykt billigere andre steder. 

Niels Lillemose, der hidtil har stået for bladets lay-out har ønsket at stoppe efter det 
blad, der udkommer d. 26-4. Vi søger derfor en ny, interesserede kan henvende sig til 
mig. 

Hjemmesiden
Jan Hovard gør et stort arbejde for at få hjemmesiden til at fungere.
Han får langt det meste stof fra Niels Lillemose og Knud Ebbesen fra Kulturen, og 
det kører upåklageligt.
Det er ret sjældent at der kommer stof andre steder fra, men det er vigtigt, at det hele 
er lige til at lægge op, Jan redigerer ikke selv i stoffet, han lægger det op, som han får 
besked på. 
Hvis der er nye ideer til funktioner på hjemmesiden, må I meget gerne henvende jer 
til mig. Så tager vi op i udvalget, om det er noget vi kan løse.
Vi har bl.a haft oppe og vende, om vi kunne lave nogen lukkede grupper, feks lægge 
vagtplaner til Banko og buffisthold op, men det vil blive en opgave som med de 
nuværende ressourcer er umulig at løfte. 

Sidste år lavede Jan en større hovedrengøring på hjemmesiden og fik med et nyt 
program mulighed for at automatisere nogle funktioner specielt på kulturområdet, 
hvilket letter arbejdet betydeligt. Han har også med en ny lay-out gjort sitet mere 
overskueligt og let at finde rundt i.

Jan har talt op, at der fra 17-2 til 18-3 har været 1539 besøgende på hjemmesiden. 
Heraf er godt halvdelen nye besøg og resten gengangere. 
Han har ikke kunnet mærke på besøgs-antallet, at vi også er kommet godt igang med 
Facebook. 
                                                                                           Lisbeth Larsen



	  
	  
Jeg	  håber	  I	  tilgiver	  mig	  	  nogle	  gentagelser	  fra	  tidligere	  år	  	  
Men	  Bankoholdet	  gør	  sgu´	  et	  godt	  stykke	  arbejde	  	  
Vores	  resultat	  på	  kr.	  322.000.-‐	  for	  2014	  taler	  jo	  sit	  tydelige	  sprog,	  og	  der	  er	  vel	  ikke	  så	  meget	  mere	  
at	  tilføje.	  	  
Det	  afspejler	  til	  fulde	  den	  kæmpe	  indsats	  hele	  bankoholdet	  -‐	  køkkenholdet	  og	  buffisterne	  yder,	  for	  
at	  vore	  gæster	  skal	  	  få	  en	  god	  aften	  når	  de	  kommer	  til	  banko	  på	  Nødebo	  kro.	  	  
Sammen	  gør	  vi	  en	  super	  indsats	  	  og	  når	  man	  ser	  på	  kroens	  samlede	  økonomi	  	  viser	  det	  med	  al	  
tydelighed	  hvor	  vigtig	  en	  brik	  bankospillet	  er,	  selvom	  det	  i	  det	  daglige	  ikke	  er	  så	  synlig	  for	  andre	  en	  
for	  dem	  der	  er	  involveret	  i	  det.	  	  
Tusinde	  tak	  til	  alle	  
	  
	  
Som	  jeg	  plejer	  -‐	  en	  lille	  smule	  om	  2015	  	  
Det	  dalende	  besøgstal	  over	  de	  sidste	  par	  år	  er	  lidt	  bekymrende,	  men	  jeg	  er	  overbevist	  om,	  at	  det	  
kun	  er	  en	  lille	  bølgedal	  vi	  er	  inde	  i.	  
Det	  skal	  nok	  vende	  igen,	  men	  det	  er	  lidt	  svært	  at	  sige	  noget	  helt	  konkret,	  for	  besøgstallet	  svinger	  
meget.	  
Indtil	  videre	  ser	  det	  dog	  ret	  fornuftigt	  ud.	  
På	  nuværende	  tidspunkt	  ligger	  vi	  på	  samme	  niveau	  som	  i	  2014.	  og	  jeg	  tror	  på	  linjen	  holder	  
TAK	  
	  
Flemming	  Jørgensen	  
Banko	  formand	  
	  



Årsberetning	  for	  Driftsudvalget	  2014	  
Det	  kunne	  have	  været	  en	  gentagelse	  af	  sidste	  års	  beretning	  -‐	  I	  ved,	  der	  er	  brug	  for	  flere	  buffister,	  men	  stor	  
tak	  til	  dem	  der	  orker	  at	  holde	  ved	  og	  sørge	  for	  at	  vi	  og	  vores	  mange	  gæster	  til	  kulturarrangementer	  og	  og	  
banko	  får	  noget	  i	  glassene	  og	  i	  maverne	  -‐	  det	  sidste	  er	  lige	  så	  meget	  de	  trofaste	  kokkeholds	  
(Nøddeknækker-‐	  	  og	  Jazz-‐ditto)	  og	  bankobolledamers	  skyld	  -‐	  men	  sådan	  skulle	  det	  ikke	  helt	  være.	  

Det	  skyldes	  at	  dervar	  en	  gruppe	  entusiatiske	  medlemmer	  som	  synes	  at	  der	  skulle	  gøres	  noget	  for	  at	  få	  
udvidet	  medlemsskaren	  og	  gerne	  med	  nogen	  unge	  -‐	  eller	  i	  hvert	  fald	  yngre	  end	  gennemsnittet	  -‐	  
medlemmer:	  
Unge	  mennesker	  drikker	  cafelatte	  på	  café,	  så	  hvad	  var	  mere	  naturligt	  end	  at	  starte	  en	  fredagscafe	  og	  få	  de	  
unge	  til	  at	  kigge	  indenfor	  på	  Kroen,	  og	  når	  de	  så	  fandt	  ud	  at	  det	  jo	  er	  et	  dejligt	  sted	  som	  ikke	  kan	  undværes,	  
ja	  	  så	  var	  de	  hooked.	  

Som	  sagt	  så	  gjort	  og	  det	  er	  da	  også	  lykkedes	  sådan	  at	  det	  både	  har	  bidraget	  til	  omsætningen	  (ca.	  15000	  i	  
2014)	  og	  til	  antallet	  af	  medlemmer.	  

Derudover	  er	  der	  jo	  ikke	  meget	  nyt	  at	  fortælle.	  Tingene	  går	  sin	  slagne	  gang,	  rutinerne	  er	  på	  plads	  og	  der	  
kan	  som	  sagt	  altid	  bruges	  en	  ekstra	  hånd.	  

Vores	  vicevært	  Jack	  har	  overtaget	  en	  del	  af	  rengøringen	  fra	  rengøringsselskabet	  og	  vi	  vil	  snarligst	  finde	  en	  
model	  for	  yderligere	  indsourcing	  (det	  er	  det	  modsatte	  af	  udlicitering).	  

Omsætningen	  er	  ikke	  helt	  så	  fremragende	  som	  jeg	  gerne	  havde	  set.	  Hvori	  det	  ligger	  er	  jeg	  ikke	  helt	  i	  stand	  
til	  at	  sige;	  buffettens	  omsætning	  er	  stigende.	  Men	  selvfølgelig	  kan	  det	  mærkes	  at	  Dansk	  Blindesamfunds	  
Nordsjællandskreds	  har	  flyttet	  deres	  årsfest	  til	  andre	  lokaliteter.	  

	  

Udsigt	  for	  det	  kommende	  år:	  Der	  er	  udsigt	  til	  fornyelser	  og	  forandringer.	  Den	  første	  pub-‐aften	  løb	  af	  
stablen	  for	  ca.	  14	  dage	  siden	  og	  det	  bliver	  nok	  ikke	  den	  sidste	  -‐	  men	  det	  bliver	  ikke	  med	  spagetti	  til	  80	  
mennesker	  -‐	  og	  som	  det	  fremgår	  af	  det	  aktuelle	  Kirke	  og	  Kro,	  så	  er	  det	  langt	  fra	  sikkert	  at	  der	  er	  Wibroe	  i	  
Kroens	  haner	  fra	  den	  17.	  april	  (hvis	  I	  ønsker	  det	  bevaret,	  så	  er	  det	  bare	  med	  at	  møde	  op!)	  

Og	  så	  bliver	  det	  kommende	  år	  mit	  ottende	  og	  sidste	  som	  driftsudvalgsformand	  -‐	  jeg	  glæder	  mig	  til	  næste	  år	  
at	  kunne	  præsentere	  en	  afløser.	  	  



Banko	  beretning	  2014	  
	  
Jeg	  håber	  I	  alle	  er	  lige	  så	  tilfredse,	  som	  vi	  på	  bankoholdet	  er,	  	  
når	  jeg	  nu	  siger,	  at	  vi	  i	  2014	  leverede	  et	  resultat	  på	  kr.	  322.944.-‐.	  Det	  er	  en	  fremgang	  på	  kr.	  
84.498.-‐	  i	  forhold	  til	  2013	  og	  en	  fremgang	  på	  kr.	  19.453.-‐	  i	  forhold	  til	  rekordåret	  2012	  	  
	  
I	  2012	  havde	  et	  gennemsnitlig	  besøgstal	  på	  117	  deltagere	  pr.	  aften.	  Det	  faldt	  i	  2013,	  og	  yderligere	  
lidt	  	  i	  2014.	  I	  dag	  ligger	  vi	  på	  ca.107	  spillere	  i	  gennemsnit.	  
Nu	  skal	  dertil	  siges,	  at	  besøgstallet	  i	  2012	  var	  meget	  stort	  i	  forhold	  til	  tidligere	  år.	  
	  
Men	  faktum	  er!	  Vi	  	  har	  et	  forbedret	  resultat	  skabt	  på	  et	  dalende	  antal	  deltagere.	  
	  
Jeg	  tror	  der	  er	  2	  væsentlige	  årsager	  
1	  )	  	  Vi	  har	  haft	  meget	  større	  fokus	  på	  vores	  indgang,	  hvor	  vi	  sælger	  de	  enkelte	  spil.	  	  
Vi	  har	  skiltet	  mere	  og	  vi	  har	  været	  mere	  aggressive	  i	  vores	  salg	  
Vi	  er	  blevet	  mere	  modige	  -‐	  og	  det	  har	  virkelig	  givet	  resultat.	  	  
Specielt	  lotterierne	  har	  givet	  os	  et	  stort	  løft.	  	  
	  
I	  2012	  lå	  vores	  gennemsnit	  på	  lidt	  over	  4	  lotterier	  pr.	  aften.	  I	  2014	  var	  gennemsnittet	  lidt	  over	  5	  
	  
2	  )	  	  Vi	  har	  også	  været	  meget	  bevidste	  om	  at	  lave	  varierede	  og	  attraktive	  bankoaftner,	  	  
med	  skiftende	  fokus	  på	  de	  enkelte	  spil,	  for	  det	  er	  vores	  indtryk,	  at	  trods	  ultra	  konservative	  spillere,	  
så	  kan	  de	  godt	  lide	  der	  sker	  noget	  ind	  i	  mellem.	  
	  
På	  en	  og	  samme	  gang	  ligger	  vores	  fokus	  på	  -‐	  at	  bevare	  -‐	  og	  tænke	  nyt.	  
Det	  har	  været	  -‐	  og	  er	  -‐	  stadig	  vigtigt	  for	  os,	  at	  bevare	  grundstammen	  i	  spillet,	  samtidig	  med	  vi	  også	  	  	  
tænker	  nyt	  og	  varieret.	  
Det	  gælder	  både	  permanente	  ændringer,	  men	  også	  de	  før	  omtalte	  aktivitetsaftener	  med	  ekstra	  
spænding	  på	  spil	  og	  præmier.	  
Et	  eksempel	  på	  det	  er,	  at	  vi	  i	  øjeblikket	  tester	  et	  af	  vore	  eksisterende	  spil.	  	  
Vi	  har	  hævet	  prisen	  og	  vi	  har	  forøget	  præmierne.	  	  
Det	  se	  ud	  til	  at	  blive	  en	  succes	  og	  det	  vil	  helt	  sikkert	  give	  os	  en	  øget	  indtjening.	  	  
Ligeledes	  tester	  vi	  et	  nyt	  spil,	  men	  det	  ser	  ud	  til	  at	  have	  utilsigtede	  negative	  konsekvenser,	  så	  det	  
ryger	  nok	  ud	  igen.	  	  
Uanset	  hvad,	  så	  er	  det	  er	  vigtigt,	  at	  vi	  tør	  tage	  chancer	  og	  afprøver	  nye	  spor.	  	  
	  
	  
	  



                                                                                                            Nødebo d. 23-3-15

Beretning fra Informationsudvalget 2014-15.

Så lykkedes det endelig at blive aktive på Facebook. Det startede med at Kulturen fik 
en del lagt op, Knud Ebbesen er blevet administrator her ,og siden er Heidie Marie 
Lyngsøe trådt til, og har påtaget sig opgaven med at promovere resten af Kroen på 
Facebook.

Jeg ved ikke, om vi allerede kan opgøre effekten, men jeg ved, at da der pludselig 
opstod nogle gode ideer om at lave en pub-aften, og det skulle ske 14 dage senere, så 
gjorde mund-til-mund metoden, Facebook og hjemmeside, at det blev en stor succes 
med over 100 gæster. 

"Kirke og Kro" har det også stort set godt. 
Vi har vægtet den åbne linie, hvor vi meget gerne giver spalteplads til byens 
foreninger en gang imellem. Hvis de vil have fast plads, er det stadigvæk vores 
politik, at de skal betale for at sikre sig plads hver gang, som spejderne og 
vandværket gør. Vi har dog foreløbig ikke kunnet lokke penge ud af skolen, men vi 
opgiver ikke. Det er imidlertid vigtigt for os at tilgodese børnefamilierne, og det 
gøres bedst ved at de får plads i K&K, det er et dilemma, og det er ikke løst endnu. 

Vi har heldigvis mange bidragydere og har sædvanligvis plads til det hele, vi plejer at
kunne udkomme med 40 sider,  af og til kan vi komme ned på 36 sider. 

Vi prioriterer indholdet således:
1. Kirkens bidrag og bidrag fra Kroens medlemmer
2. Bidrag fra byens frivillige organisationer
3. Bidrag fra byens offentlige institutioner, samt folk i byen, der har noget på hjerte. 
4. andet.

Vi er åbne overfor diskussioner i bladet, hvis det har medlemmernes interesse, men vi
omtaler kun helt ekceptionelt enkeltpersoner.

Men noget må der gøres, for vores regnskab har nu i 2 år vist negative tal på 
bundlinien - ikke meget, men alligevel. 
Det er fordi vi har måttet sige farvel til 2 annoncører, der ellers betalte 5500 kr for 
annoncer, og vi har foreløbig ikke fundet nogen nye. Hvis der er nogen af jer, der har 
gode ideer til et par annoncører, må I meget gerne henvende jer, hvis vi ikke finder 
nogen, er vi nok som minimum nødt til at tage julefarverne af for at få færre udgifter, 
evt igen bede skolen om et bidrag til bladets eksistens.



Kulturudvalgets	  beretning	  ved	  generalforsamlingen	  23.marts	  2015	  

Sidste	  år	  ved	  denne	  tid	  var	  der	  fra	  et	  medlem	  bl.a.	  forslag	  om	  at	  sænke	  
antallet	  af	  kulturarrangementer	  til	  ca.5.	  

Forslaget	  blev	  aldrig	  bragt	  til	  afstemning	  og	  godt	  det	  samme	  for	  
mængden	  af	  aktiviteter	  er	  faktisk	  steget	  yderligere.	  

Som	  Poul	  berettede	  har	  det	  da	  heldigvis	  også	  medvirket	  til	  en	  lille	  stigning	  
i	  kommunens	  tilskud,	  hvor	  de	  andre	  forsamlingshuse	  må	  døje	  med	  
forringede	  vilkår.	  Der	  er	  således	  ikke	  så	  meget	  kulturel	  aktivitet	  i	  
kommunens	  øvrige	  forsamlingshuse,	  det	  er	  mest	  udlejning	  til	  private	  
fester	  og	  til	  nød	  lidt	  bankospil.	  

Men	  andre	  institutioner	  i	  kommunen	  er	  på	  banen	  og	  et	  solidt	  netværk	  af	  
koncert/kulturarrangører	  er	  ved	  at	  vokse	  frem.	  I	  det	  forløbne	  år	  har	  der	  
været	  afholdt	  3	  møder	  med	  det	  formål	  at	  lære	  hinanden	  at	  kende,	  at	  
drøfte	  markedsføring,	  samarbejde	  og	  koordinering	  så	  vi	  træder	  hinanden	  
over	  tæerne	  så	  lidt	  som	  muligt.	  Ved	  de	  lejligheder	  kan	  vi	  mærke	  at	  der	  
står	  respekt	  om	  vores	  arbejde	  herude,	  at	  vi	  kan	  ranke	  ryggen.	  De	  øvrige	  
medspillere	  er	  f.eks.	  Fr-‐borg	  Kulturcenter,	  Klaverfabrikken,	  New	  Note,	  
Cafê	  Slotsbio,	  Fr-‐borgCentret,	  Rosenhaven	  Jazz,	  Biblioteket,	  Grundtvigs	  
Højskole	  m.fl.	  Det	  er	  en	  skøn	  blanding	  af	  frivillige	  ”bookere/arrangører”	  
og	  folk	  der	  har	  det	  som	  deres	  lønnede	  arbejde	  og	  det	  er	  en	  rigtig	  god	  idé.	  

Netop	  formidling,	  hvordan	  vi	  når	  ud	  til	  div.	  målgrupper	  er	  et	  emne	  der	  
ofte	  er	  til	  diskussion	  i	  udvalget.	  

Vi	  synes	  jo	  selv	  vores	  Kulturkalender	  er	  ganske	  køn	  og	  vi	  lægger	  den	  mere	  
eller	  mindre	  diskret	  rundt	  omkring,	  hvor	  vi	  kan	  komme	  til	  det.	  Men	  
ligesom	  avisernes	  papirudgaver	  er	  ved	  at	  visne	  bort,	  må	  vi	  se	  i	  øjnene,	  at	  
facebook	  og	  div.	  Andre	  sociale	  medier	  også	  skal	  i	  brug.	  Vi	  er	  så	  småt	  
begyndt	  og	  kan	  se	  det	  virker.	  



Beretning fra Ejendomsudvalget. 
Marts 2015 

Ejendomsudvalget har igen i det forgangne år forsøgt at holde lidt igen – altså med at bruge 

penge – men det” lykkedes” ikke helt. 

- Køleren i baren og opvaskemaskinen i Hestelængen er udskiftet, da de begge ikke 

kunne mere. Endvidere kunne køleren i depotrummet heller ikke mere, så den er også 

udskiftet. 

- Den største udgift, har dog været udskiftning af bordene i salen.  

- Der er kommet nye stempler i ovenlysvinduerne i Driverhuset, ligesom gulvet i baren 

og krostuen er blevet afslebet og lakeret. Krotuen er ligeledes blevet malet. 

- Der er blevet lavet flisegang fra Nødebovej op til Hestelængen, samt flisegang hele 

vejen rundt i gården til gæsteindgangen. Der er ligeledes opstillet 2 nye lamper ved 

indkørslen, samt 2 pullerter ved flisegangen. 

- Der er lavet ny rampe på nordsiden af kroen med adgang til salen. 

- På nordsiden af kroen, er der ligeledes blevet etableret 5 nye parkeringspladser, ved 

at fjerne jord og trærod m.v. 

- Gulvet i salen, samt trappen ned til garderoben er her i påsken 2015 blevet pudset og 

lakeret 2 gange. 

- Der er opsat nyt lærred og projekter i salen 

Ud over dette, er der foretaget mange andre småreparationer og vedligeholdelse. 

I fremtiden er der flere ting på programmet/ønskelisten.  

- Flere termoruder er punkterede og skal udskiftes. 

- Flere vinduer i Hestelængen lever på lånt tid 

- Vest siden af Hestelængen skal repareres og males 

- Nyt lysanlæg i salen – høj prioritet 

- Lysavis ved Nødebovej 

- Glaspyramide over ”indhak” ved salen/krostuen. 

- Nyt skraldehus 

- Maling indvendig på kroen. Salen trænger gevaldigt- høj prioritet 

- Fuger rundt om vinduerne skal skiftes 

- Udvendig trappe ved Driverhuset skal fornyes og fliser oprettes. 

- Nyt varmeanlæg - høj prioritet 

- Udluftningsventil på kloakken på kroen. Der dufter ikke altid af ”lagkage” på 1. sal ved 

kontoret og i vaskekælderen. – Haster. 

-  

Hertil kommer så ”ting”, som altid opstår hen ad vejen – køleskabe, køkkengrej,  

lamper, pærer m.v. 

Bruno Bjerre.  




