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Nødebo Kro 
 

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 26. marts 2012 
 

 

Tilstede af bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Lillemose (formand), Jens Seeberg (næstformand), Erik Petersen (kasserer),  

Ib Østlund (økonomiudvalgsformand), Lisbeth Larsen (informationsudvalgsformand), Bruno 

Bjerre (ejendomsudvalgsformand), Marianne Bille (Kulturudvalgsformand), Christian Wolf-

hagen (ejendomsudvalgsformand), Søren Skals (loppemarked), Tilde Gylling Bender  

og Birger Brandis (sekretær). 

 

Fraværende: Flemming Jørgensen og Vanessa Stephensen.  

 

Formanden bød velkommen til generalforsamlingen, der gennemførtes i henhold til dagsorde-

nen i vedtægternes § 6. 

 

 

Ad. 1: Valg af dirigent 

 

Bestyrelsens forslag til dirigent, Thorkild Vangsgaard, blev godkendt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt ifølge vedtægterne og at 

den dermed var lovlig.  

18 af Foreningens medlemmer, udover bestyrelsen, var mødt op til generalforsamlingen. 

 

 

Ad 2: Bestyrelsens beretning 

 

I lighed med tidligere år var bestyrelsens beretning opdelt i formandsberetning vedrørende de 

tværgående og generelle forhold, og udvalgsformandsberetninger som mere specifikt omtalte 

årets begivenheder i de enkelte udvalg. 

 

 

Formandsberetning v. Niels Lillemose. 

Niels: 

 

Først vil jeg gerne takke de fremmødte medlemmer for den interesse, de viser Kroen ved at 

være her i aften. 

 

Der har siden sidste generalforsamling været holdt 10 bestyrelsesmøder. Og det er en stor for-

nøjelse for mig at være vidne til det store og engagerede arbejde, der udføres af bestyrelsens 

medlemmer. Der er ikke mange forsamlingshuse, der kan møde op med så stærkt et hold. Når 

jeg ser tilbage på året der er gået, er jeg ret stolt over alt det, der er sket. Men det hører I mere 

om under udvalgsberetningerne. 

 

Så til bestyrelsens medlemmer vil jeg sige, at jeg har stor respekt for det arbejde, I yder for 

Nødebo Kro, og at jeg nyder at samarbejde med jer. 

 

Der er også noget jeg ikke er så glad for.  
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Vi slås stadig i bestyrelsen med to væsentlige punkter, som vi opfatter som vitale for Kroens 

fortsatte beståen. 

 

For det første vil vi gerne have flere medlemmer i aldersintervallet 30 til 50 år, og for det andet 

vil vi også gerne aktivere medlemmerne, så der er flere, der arbejder for at bevare Nødebo Kro 

som et attraktivt mødested i Nordsjælland. 

 

Arbejdet med disse to punkter har højeste prioritet i 2012. 

 

 

Tak for den frivillige indsats. 

 

2011 var frivillighedens år, og vi er i bestyrelsen dybt taknemmelige over den store indsats, 

der ydes af frivillige i. f. m. banko, nytårs bal, revy, loppemarked, kulturarrangementer, mad-

lavning og møder i Dansk Blindesamfund. En meget stor tak til alle, uden jeres indsats ingen 

Nødebo Kro. En speciel tak til Jan (Hovard), der fra sin residens uden for reservatet sørger for, 

at vores hjemmeside altid er aktuel. 

 

Og tak til vores vicevært Jens for en engageret indsats og for et godt og ukompliceret samar-

bejde. 

 

Lidt om økonomien. 

 

Den frivillige indsats på Kroen er en forudsætning for, at vi har en sund og stabil økonomi på 

Kroen. J. v. f. vores målsætning. Den kraftige brug af faciliteterne nedslider Kroen, så der skal 

hele tiden reinvesteres. Alene i 2011 har vi haft knap 600.000 kr. i udgift til kroens drift, hvil-

ket er næsten 175.000 kr. mere end sidste år. 

 

Vennerne har i 2011 samlet 266.300 kr. ind til Kroen. Ca. 30.000 kr. mere end i 2010. Ganske 

flot, men der er også brug for pengene. 

 

Resten af bestyrelsens beretning vil blive foretaget som en beretning fra de enkelte udvalgs-

formænd, og jeg vil anbefale at alle indlæg fremlægges til godkendelse samlet.  

 

Vi kan glæde os over en pæn tilslutning til kroen: 615 medlemmer pr. 28. marts 2012, men 

desværre er det ca. 10 % mindre end sidste år. Kontingentindtægterne faldt tilsvarende godt 13 

%, og set i det lys har vi besluttet at ændre i kontingentstrukturen, som vi kommer tilbage til 

senere. 

 

 

Beretning fra driftsudvalget v. Christian Wolfhagen. 

Christian: 

 

Det forgangne år har bragt 8 i praksis udsolgte fredagsdanseaftener, det samme antal næsten 

lige så godt besøgte Nøddeknækkeraftener og 50 bankoaftener. 

 

Desværre var revyen set med driftsudvalgets øjne en mindre skuffelse med et begrænset antal 

gæster, men alt i alt så har dette medvirket til at opfylde den budgetterede buffetomsætning på 

500.000 kr. - og det med et dækningsbidrag på de ønskede godt 50 %. 
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Det er egentlig ret imponerende at det kan lade sig gøre med frivillig arbejdskraft - stor tak til 

alle i buffet og køkken. Også tak til Kulturen, som formår at diske op med arrangementer, der 

kan tiltrække vores mange kunder. 

 

Ud over vore egne arrangementer har vi en god og trofast kunde i Dansk Blindesamfund, som 

holder deres årsfest, kurser og møder på Kroen. Indtil i år har Lizzie og Kaj Sundgaard været 

primus motorer for bespisning mv. men de - og deres hjælpere - har måttet indse at kræfterne 

ikke længere rækker, og derfor har et hold fra mandagsspiseklub nr.1overtaget årsfesten. Der-

imod må vi i samarbejde med DBS finde en løsning for de øvrige arrangementer, idet vi ikke 

har frivillige der kan påtage sig opgaven. Vi har et godt samarbejde med DBS og håber, at det 

kan bevares. 

 

Stor tak til Lizzie og Kaj og holdet for den indsats de har ydet igennem snart mange år. 

 

I årets sidste måned sattes priserne på banko smørrebrød, kringle og lagkage i vejret, således at 

dækningsbidraget kunne fastholdes, ligesom det blev besluttet at sætte buffetens festpriser i 

vejret - generelt med 5 kr. pr. enhed med virkning fra 1. januar 2012. 

 

Udlejningen startede året med noget dystre udsigter, og jeg havde mine tvivl om det ville lyk-

kes at nå budgettet; men det rettede sig i løbet af året og budgettet blev opfyldt. 

 

Desværre er udsigterne i år endnu ringere - pr. 1. marts var der registreret 46 fremtidige leje-

mål - et tal der skal noget i vejret, hvis målet i 2012 budgettet skal nås. Så hold nogen flere 

fester . 

 

Desværre var der en enkelt fest, der gik lidt ud over grænserne - nemlig årets studenterfest. Det 

resulterede i flere ødelagte borde og havestole, samt adskillige timers ekstra rengøring og en 

deraf følgende ekstraregning til studenterne. 

 

De to lokale piger, der stod som ansvarlige, gjorde en stor indsats for at kradse pengene ind fra 

deres medstudenter, og det lykkedes at betale en tilfredsstillende del af det erstatningsbeløb, 

der var opgjort til fuld nyanskaffelsespris. 

 

Jeg må dog bemærke, at jeg finder det temmelig skuffende at opleve den manglende opbak-

ning fra forældrene til Nødebos studenter, som betød, at de ovennævnte piger kort før festens 

afvikling måtte meddele at det ikke var muligt at stille med en forældrevagt. 

 

Oplevelsen har medført, at bestyrelsen har strammet reglerne for udlejning til ungdomsfester, 

således at der stilles krav om, at der altid er forældre tilstede under hele arrangementet, samt at 

der stilles krav om et større depositum. Uden at dette opfyldes, bliver der ingen studenterfest i 

år, men det vil dog være lidt ærgerligt at nedlægge en tradition, der går langt tilbage i tiden. 

(jeg har fundet en 50 - jubilar tale fra 1950'erne, hvori det siges, at det var tradition efter at 

studenterne fik huen på hovedet, at man tog med charabanc til Nødebo Kro, hvor der herefter 

festedes. 

 

Det er lykkedes at holde udgifterne til driften i ro gennem året - samtidig med at vi har kunnet 

holde et fornuftigt lager af erstatningsservice osv. 

Det skal dog lige nævnes, at Kroens store udgifter ikke ligger i driften, men i ejendomsudval-

gets regi. 
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Ud over kulturarrangementerne, de øvrige arrangementer og udlejningen, skal vi ikke glemme 

at Kroen til daglig benyttes til en lang række medlemsaktiviteter - 3 spiseklubber, 3 madlav-

ningshold, frokostklub, gymnastik, yoga, qi gong, bridge, vævning og en række mødeaktivite-

ter, som både giver liv i huset - hvilket jo er et betydende formål med Kroen - omsætning i 

buffeten og slid på gulvet mv. 

 

Der har været aftener i løbet af året, hvor samtlige Kroens lokaler har været i brug samtidig, og 

selv om det giver nogle praktiske problemer med koordineringen - som Jens står for med van-

lig dygtighed - så er det jo en fornøjelse at se det sted man holder af, blive benyttet med så stor 

fornøjelse. 

 

Tak til alle udvalgets medlemmer, til alle buffister, bankobolledamer, ostebordsdækkere (vi 

sælger en del osteborde til grundejerforeninger) og kokkehold (og dem jeg har glemt), uden 

hvem jobbet som driftsudvalgsformand ville være langt hårdere - det er besværligt med, men 

umuligt uden. 

 

TAK. 

 

 

Beretning fra informationsudvalget v. Lisbeth Larsen. 

Lisbeth: 

 

Elsebeth Plate er holdt op som annonce redaktør, og foreløbig har jeg overtaget den funktion.  

 

Jeg håber nu, at jeg kan finde én, der har tid og lyst til at pleje vores annoncører lidt, vi er gla-

de for at de vil støtte bladet, og så har de forhåbentlig også selv noget ud af at annoncere. 

  

Vi mistede 3 annoncører i løbet af året, og må måske sige farvel til en til, men vi har til gen-

gæld fået 2 nye, så alt i alt har vi p. t. 6 sider med annoncer. Vi kan godt bruge et par stykker 

til, men det er ok.  

 

Vores hjemmeside fungerer fint, vi har nu - som de fleste vil vide - også en billetbestillings-

funktion, som fungerer fint. Vi satser på videreudvikling i fremtiden. 

 

Ikke mange ved, at vi er på facebook, også det er en funktion, der er under udvikling. Det skul-

le gerne appellere til den yngre del af medlemmerne med omtale af kulturarrangementer og 

andre aktiviteter på Kroen.  

 

I efteråret fik vi et tilbud fra en bogtrykker, som bor i Gadevang og har trykkeri i Skovlunde. 

Vi har hidtil brugt en bogtrykker i Hvidovre i mange år, men den nye kunne tilbyde en billige-

re og fast pris på et sidetal fra 20 til 40, samt et attraktivt tilbud på farvetryk. Dette kunne give 

os en større frihed i forhold til sidetal, og en mulighed for en gang imellem at få farver i bladet. 

Vi har fået farver på påskenummeret, det er dyrt, men dejligt, så det vil kun være på udvalgte 

tidspunkter, at vi har råd til det.  

 

Vi er ikke mere så bundne af sidetallet, og det indebærer, at vi nemmere kan opfordre til at 

komme med indlæg, at vi sparer penge, og alligevel kan få et flot blad på gaden.  

 

Vi har igen skiftet uddeler af Kirke og Kro, men det ser ud til at bladet uddeles effektivt, så det 

er uden betydning.  
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Beretning fra kulturudvalget v. Marianne Bille. 

Marianne: 

 

Kulturudvalget har i 2011 igen forsøgt at skabe et rigt og alsidigt kulturliv på Kroen. 

 

Vi har haft mange arrangementer, og i udvalget synes vi det kører rigtig godt for kulturen. 

 

Vi bliver støttet godt af alle andre på kroen – driftsudvalget, som udtrykker at Kulturen giver 

et kærkomment tilskud til driftsudvalgets aktiviteter, madlavningsholdene, der synes det er 

sjovt at lave mad til mange glade mennesker, som sætter pris på den lækre mad, der bliver ser-

veret. Buffisterne som er glade når der er noget at lave i buffeten. Vores lokale blad Kirke & 

Kro, vores vicevært Jens og bestyrelsen – Ja, alle støtter godt op om Kulturen! 

 

Vi bliver skamrost, når vi lægger en ny kulturkalender frem og det giver os i udvalget lyst til at 

fortsætte vores kreativitet med at sammensætte nye Kulturkalendere med forskellige arrange-

menter. 

 

Nye “kunder” - dem kommer der stadig nogen af til arrangementerne på Kroen - er overrasket 

over de lave billetpriser, som vi stadig kan tilbyde til vores arrangementer (bl.a. sidst ved ver-

densstjernen Christina Bjørkøe). 

 

Planlægningen af vores kulturkalendere er forsat sjovt arbejde, men også en stor udfordring. 

Vi har i udvalget besluttet at lave en et års kalender i stedet for to ½ års kalendere, som vi hid-

til har kørt med. 

 

Vi er i fuld gang med den første 1 års kalender. Den bliver med arrangementer for efteråret 

2012 og foråret 2013. Der er rigtig mange bolde i luften – forslag til hvad vi skal have af ar-

rangementer, og det er hårdt arbejde at styre processen med at få arrangementerne spredt over 

hele året og få honorarudgifterne til at passe med budgettet. 

Vi vil forsat gerne have 10 – 12 arrangementer på et ½ år, og det skal forsat være varieret og 

alsidigt. Vi sætter store krav til os selv og har mange spændende snakke og diskussioner i Kul-

turudvalget, når vi holder møder. 

 

2011 havde vi i vores budget regnet med balance – det viste sig ikke helt at holde stik. Vi har 

haft indtægter svarende endda til lidt over vores budget, men vores udgifter har været større 

end budgetteret. Det er primært pga. forhøjet kodaafgift samt ekstra udgifter til lyd ved særlige 

arrangementer. 

Vi har til de særlige arrangementer haft forhøjede billetpriser – det besluttes i Kulturudvalget 

hvad det enkelte arrangement skal koste i entre.  

  

Loppemarkedet i 2011 gav endnu en gang en omsætning, der hjælper til at Kulturen forsat kan 

holde det gode niveau – så Kulturen krydser fingre for at en ny loppegeneral snart bliver udpe-

get. 

 
Knud Ebbesen er forsat manden der tager sig af Kulturens regnskab og budgetopfølgning i 

samarbejde med kasserer Erik Petersen og med mig. Det betyder, at vi hvert kvartal har over-

blik over de forskellige kulturarrangementers balance i forhold til udgifter og indtægter. Og det 

er rigtig dejligt at have Knud på denne post. 
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Knud er også forsat redaktør på Kulturkalenderen. 

 

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.  

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

aviserne 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.  

 

Ansøgninger om tilskud til vores arrangementer har vi igen søgt og fået gennem Kunstrådet, 

Solistforeningen og Kunststyrelsens litteratur råd. Vi har i 2011 fået et lille tilskud fra Hillerød 

Kommune til enkelt arrangement. Vi har også søgt om tilskud til enkeltarrangement og nyt 

scenelys her i 2012, men vi har desværre fået afslag på begge anøgninger. 

 

I 2011 har vores system med at forudbestille billetter til kulturarrangementerne, printe dem ud 

og scanne dem ind til arrangementerne fungeret godt – vi og vores kunder er ved at være rigtig 

gode til dette. Mange synes forsat det er meget papir og printerblæk der skal bruges for at få 

billetterne ud – for nylig opdagede jeg, at man med IPhones kan lade sin billet stå på mailen – 

scanneren kan også klare dette.  

Der er stadig forsat mulighed for at købe billetter ved døren – hvis der ikke er udsolgt til ar-

rangementet. 

 

I 2011 blev sidste revyforestilling afholdt – revyholdet holder pause p. g. a. et stort arbejde 

kombineret med at det har været vanskeligt at få udsolgt. 

 

Andre traditioner holder vi forsat fast ved: 

 

 Juletræsfesten for børn og forældre.  

 Blå time med julesange / vintersange – lige før jul.  

 Nytårsbal 

 Billy Cross 

 Morgenskovtur i maj / juni måned. 

 Sct. Hans aften 

 Halloween festen. Vi forsøger at tilgodese børnene og holder den forsøgsvis her i 2012 

en lørdag. 

 Nøddeknækkerne 

 

Og i år fylder Nøddeknækkerne (ligesom Kroen) 35 år. Det planlægges fejret den sidste fredag 

i november med masser af spillemandsmusik med orkester udefra, så sæt kryds i kalenderen. 

 

Lisbet Kaare sørger forsat for at 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, som nævnt i starten af min beretning. 

 

Så endnu en gang tak til alle – til Kulturudvalgets medlemmer og til alle jer andre frivillige på 

Kroen. Uden jer kunne det simpelthen ikke lade sig gøre.  
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Vi håber at den første ”1 års Kultur kalender” bliver en succes og regner med at se jer til man-

ge af arrangementerne her på Kroen – enten som ydende eller som nydende. 

 

 

Beretning fra ejendomsudvalget v. Bruno Bjerre. 

Bruno: 

 

Ejendomsudvalget er storforbruger af de penge som de øvrige udvalg får samlet sammen i lø-

bet af året. 

 

I 2011 har driften af huset således oversteget budgettet med ca. kr. 100.000. Overskridelsen 

skyldes væsentligst udgifter til nødvendige reparations – og vedligeholdelsesarbejder. 

 

Selv om vor nuværende Kro ”kun” er 25 år pointerede Bruno, at der fortsat er masser af vedli-

geholdelsesopgaver, der på grund af den intense benyttelse, trænger sig på, bl. a. de borde, som 

I netop nu sidder ved og afslibning og efterbehandling af gulvet her i salen, som har fundet 

sted her for nylig.  

 

Blandt de større vedligeholdelsesopgaver, der er løst i årets løb kan jeg nævne udskiftning af 

skotrender, renovering af vore yderdøre, udskiftning af tagsten samt udskiftning/reparation af 

maskiner, der understøtter at huset kan fungere. 

 

Så der er nok AT TAGE FAT PÅ. 

 

Sluttelig vil jeg takke Jens Lassen for det gode samarbejde. 

 

 

Beretning fra bankoudvalget v. Flemming Jørgensen. 

Flemming: 

Resultatet for 2011 blev på kr. 256.334.- mod kr. 259.704.-. i 2010.  

Vores budget lød på kr. 250.000.-, så det må betragtes som værende acceptabelt. 

Resultatet er en tilbagegang på kr. 2982,-. Hvilket naturligvis er lidt skuffende. 

 

Tilbagegangen er imidlertid ikke helt retvisende. 

 

Som noget nyt har vi nemlig besluttet, at lønnen vi giver de unge, der rydder op i salen efter 

bankospillet, skal figurere på bankospillets regnskab og ikke som tidligere under driften. Belø-

bet er på kr. 24.012.-  

 

Renset for denne post ville resultatet blive kr. 280.346.- hvilket giver en fremgang på 8 %. 

 

Da vi i 2010 havde en fremgang på 27 %, må man sige at bankospillet på Nødebo kro absolut 

er inde i en god og stabil gænge. 

 

Bankoudvalget bestræber sig hele tiden på, at bankospillet skal være så attraktivt som muligt, 

så også i år har der været nogle nye tiltag. 

 

Vi har i årets løb afholdt 2 POWER AFTENER – hvor der blev spillet om ekstra store gevin-

ster, uden at det var dyrere for spillerne – og midt på året indførte vi et nyt puljespil i vores 
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seriespil. Tidligere havde vi en kontantpulje med et loft på kr. 2000.-. Nu har vi 6 puljer kø-

rende hver spilleaften uden loft. 

  

Uden at gå i detaljer, er puljespillet indrettet således, at beløbet i de enkelte puljer kan variere 

rigtig meget. En pulje kan sagtens være på kr. 200.- og en anden på flere tusinde, senest har vi 

haft en pulje på kr. 5000.- som blev vundet af en enkelt spiller. Og to spillere har delt en pulje 

på kr. 3.800.- 

 

Vores lotterier – der er den absolut største indtægtskilde - har vi også eksperimenteret med. 

Vi lavede i efteråret et forsøg, hvor vi ændrede spillet fra et rent varespil, til et kombineret spil 

med vare og kontanter. Værdien af den samlede præmiesum blev sat væsentlig op. Prisen for 

at være med i lotterierne blev tilsvarende hævet. Det fik vi en del kritik for, men med nogle få 

ændringer, er spillet nu blevet permanent. Vi regner med at lotterierne vil bidrage yderligere til 

et godt resultat for indeværende år. 

 

Vi har de sidste par år foretaget markante ændringer af bankospillet. Vi er stort set gået helt 

væk fra varepræmier og over til kontantpræmier. Samtidig har vi indført nye spil med stærkt 

forhøjede præmier.  

 

Vi har afholdt aktivitetsaftener med ekstra høje gevinster – alt sammen for at gøre det endnu 

mere attraktivt, at gå til banko på Nødebo kro.  

 

Sideløbende har vi hele tiden bestræbt os på at bevare den hyggelige og gode atmosfære, der 

altid har været vores kendetegn.  

Det stigende antal gæster til vore spilaftener, er et bevis på det er lykkedes.   

 

En banko aften er ikke bare spil og spænding – det er hygge med de øvrige spillere, det er en 

flot udsigt over søen – det er dejlige lokaler, det er en kop gratis kaffe, lidt kage og et par styk-

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

  

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, 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: 

 

Som sædvanlig i min beretning - lidt om indeværende år. 

 

Vores budget for 2012 er uændret kr. 250.000.-  

 

Vi er kommet forrygende godt fra start, og har i øjeblikket en fremgang i antallet af spillere på 

over 11 % i forhold til 2011. Stigningen afspejler sig også i min løbende overvågning af de 

enkelte spil og resultat. 

 

Den milde vinter har nok sin del af forklaringen på fremgangen, men puljespillet, vi indførte 

sidste år, bidrager også væsentlig til den store fremgang.  

 

Samlet set lover det godt for 2012. 
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Loppemarkedsgruppen v. Søren Skals: 

 

Søren orienterede om, at loppemarkedsresultatet for 2011 var en del bedre end resultatet for 

2010 og ved at være i nærheden af rekordårene 2009 og 2008. 

 

Dette skyldes fornuftigt vejr på dagen, afholdelse af færre omkostninger samt en fortsat ener-

gisk og engageret indsats fra alle lopper. 

 

Søren gjorde endvidere opmærksom på, at 2012 var sidste år han stod i spidsen for loppemar-

kedet som general, og at flere af loppedirektørerne ønskede at afløsere tog over. En kraftig 

opfordring til at friske kræfter melder sig, således at vi kan fortsætte med at afholde et velfun-

gerende loppemarked med al hvad dette indebærer af social samhørighed og velvære, og såle-

des at der her igennem tilvejebringes et betydeligt økonomisk tilskud til Kroens fortsatte eksi-

stens. 

 

 Stor tak til alle, der har bidraget i årets løb. 

 

 

Den samlede beretning gav anledning til en række synspunkter og kommentarer fra salen, især 

omkring vort presserende generationsskifteproblem og dermed Kroens overlevelsesmulighed 

på længere sigt og yderligere omkring mulighederne for at effektivisere vedligeholdelsen af 

Huset. 

 

Følgende synspunkter/forslag blev fremført: 

 

 Genoplivning af den gamle ungdomsafdeling ”Krokus”. 

 Genetablering af en ejendomsvedligeholdelsesgruppe på 10 – 15 personer. 

 En ejendomsvedligeholdelsesgruppe har senest været forsøgt samlet for 3 – 4 år siden, 

hvor det ikke var muligt at samle mere end 3 – 4 personer. 

 Er vor Kro lavet af så dårlige materialer, at de omfattende renoveringer allerede efter 

25 år skal finde sted ???. 

 Indrykning (opråb) i K & K til samling af større ejendomsvedligeholdelsesgruppe. 

 Kollektiv vedligeholdelsespligt på Grundejerniveau blev praktiseret på den gamle kro – 

kunne noget tilsvarende tænkes indført som en udvidet fællesskabsaktivitet for vore 

spiseklubber ??? 

 Vi skal være varsomme med at pålægge medlemmerne ekstra arbejdsbyrder – det kan 

give bagslag. 

 Budgettet skal afspejle, at der er afsat midler til at fastholde en velplejet Kro.  

 

 

Marianne Bille oplyste, at etablering af en ungdomsgruppe ville kræve en voksenkontakt i kul-

turudvalget; for øjeblikket er der ingen i udvalget der har kræfter til denne funktion. 

 

Bruno Bjerre var positiv for at få etableret en større vedligeholdelsesgruppe, der kunne aflaste 

ejendomsudvalget økonomisk. 
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Med disse bemærkninger blev Bestyrelsens beretning taget til efterretning, og Niels Lillemose 

takkede på bestyrelsens vegne for de mange indlæg og synspunkter, som herefter ville indgå i 

det kommende års bestyrelses- og udvalgsarbejde.  

 

 

Ad. 3, 4 og 5: Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen og den selvejende in-

stitution, og forelæggelse af budget for foreningen og institutionen til orientering   

 

Beretning fra økonomiudvalget v. Ib Østlund. 

Ib: 

 

Året 2011 har været et tilfredsstillende år.  

 

Regnskabet, som er udleveret her på mødet, er godkendt af revisionen og dermed forsynet med  

blank påtegning. Den til regnskabet udarbejdede revisionsprotokol er ligeledes udarbejdet af 

revisionen uden særlige bemærkninger. 

 

Institutionen har givet et underskud på kr. 279.579 mod et budgetteret underskud kr. 249.665. 

Foreningen Forsamlingshusets Venner har givet et overskud på kr. 266.300 mod budgetteret 

kr. 249.000. 

 

Foreningens Venner har uddelt overskuddet på kr. 266.300 som gave til Institutionen, således 

at Institutionen efter afdrag på lån til kreditforeningen har et mindre underskud på kr. 4.723, 

altså tæt på et 0-resultat før afskrivning på bygningerne. 

 

Medlemskontingenter er faldet, væsentligst som følge af en reduktion af medlemsskaren om-

kring gospelkoret.  

 

Bankoudvalget hat givet et overskud på kr. 256.334 mod budgetteret kr. 250.000. 

 

Informationsudvalgets resultat er en smule bedre end budgetteret. 

 

Loppemarkedet har bidraget pænt med et overskud på kr. 121.759. 

 

Kulturudvalget fik et lidt større underskud end budgetteret, væsentligst på grund af øgede ud-

gifter til revyen. Stor hjælp fra udvalget (Knud Ebbesen), der i årets løb har foretaget en tæt 

opfølgning på økonomien omkring hvert enkelt arrangement. 

 

Den internt beregnede leje af lokaler er afhængig af Venneforeningens brug af Kroens lokaler 

og en smule lavere end i 2010. 

 

Tilskud fra Hillerød Kommune har været uændret og som budgetteret. 

 

Driftsudvalget har haft et bedre resultat end budgetteret, som kan henføres til større udlejnings-

indtægter end forudsat og mindre rengøringsomkostninger end forudsat. Igen i år har vi haft 

Dansk Blindesamfund som gæster, hvilket bidrager positivt til Institutionens resultat. 

 

Ejendommens drift har kostet kr. 598.080 mod budgetteret kr. 492.000 som skyldes større ud-

gifter til nødvendige reparations – og vedligeholdelsesarbejder. I udgifter indgår som budgette-
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ret afskrivning på årets stoleanskaffelser med ca. kr. 69.000 svarende til 25 % afskrivning (4 

år). 

 

Vi har fået tilladelse til at omlægge lånet til kreditforeningen til lavere fremtidige ydelser. 

Restløbetiden på lånet er ikke ændret. 

 

I tilknytning til regnskabsgennemgangen orienterede Ib kort om budget 2012 som figurerer 

som en integreret del af regnskabet, herunder om likviditetsberedskabet som efter bestyrelsens 

opfattelse er på et fornuftigt niveau. 

 

Budgetorienteringen blev taget til efterretning. 

 

Der var ikke spørgsmål til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt.  

 

 

 

Ad. 6: Behandling af indkomne forslag. 

 

Der var ikke indkommet forslag til behandling på generalforamlingen. 

 

 

Ad. 7: Fastlæggelse af det årlige kontingent 

 

Bestyrelsen foreslog, at det årlige kontingent ændredes, således at alle ”voksne” uanset alder 

fremover skulle betale det samme. De enkelte kontingentsatser foreslås derfor at skulle være 

således: 

 

 

Voksne:    kr. 350,- 

Pensionister (65 år eller ældre):  kr. 350,- 

Unge og studerende:   kr. 150,- 

 

 

Niels motiverede på bestyrelsens vegne forslaget til kontingentforhøjelsen for pensionister. 

 

Pensionisterne udgør en større og større andel af kroens medlemsskare, og for at sikre fasthol-

delsen af kontingentindtægtsniveauet er det nødvendigt med denne justering,  

 

Flere af de fremmødte udtrykte opbakning til forslaget, andre var skeptiske og nervøse for at 

forslaget kunne give bagslag. Niels orienterede om, at der i budget 2012 var taget højde for en 

mindre reduktion af medlemsskaren som følge af forhøjelsen.  

 

Med disse bemærkninger blev ovennævnte kontingentsatser herefter vedtaget.   

 

 

 

Ad. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen  
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Samtlige af bestyrelsen foreslåede kandidater til de bestyrelsesposter, der skulle besættes, 

valgtes enstemmigt uden modkandidater. 

 

 

8.1. Valg af udvalgsformænd 

 

Informationsudvalgsformand Lisbeth Larsen, økonomiudvalgsformand Ib Østlund, og drifts-

udvalgsformand Christian Wolfhagen genvalgtes alle for en 2 års periode. 

 

 

8.2. Valg af ordinære medlemmer 

 

Camilla Svanebjerg nyvalgtes til bestyrelsen for en 2 års periode i stedet for Birger Brandis, 

der ønskede at fratræde. Jens Seeberg, Erik Petersen og Søren Skals genvalgtes alle for en 2 

års periode. 

 

   

Nødebo Kros bestyrelse består herefter af: 

 

Niels Lillemose, formand 

Ib Østlund, økonomiudvalgsformand 

Bruno Bjerre, ejendomsudvalgsformand  

Marianne Bille, kulturudvalgsformand 

Flemming Jørgensen, bankoudvalgsformand 

Christian Wolfhagen, driftsudvalgsformand 

Lisbeth Larsen, informationsudvalgsformand 

Tilde Gylling Bender, ordinært medlem  

Jens Seeberg, ordinært medlem 

Erik Petersen, ordinært medlem 

Vanessa Stephensen, ordinært medlem 

Søren Skals, ordinært medlem 

Camilla Svanebjerg, ordinært medlem 

 

På det efterfølgende bestyrelsesmøde i forlængelse af generalforsamlingen konstituerer den 

nye bestyrelse sig med næstformand, kasserer og sekretær. (valgt blandt de ordinære 

medlemmer).  

 

 

Ad. 9: Valg af revisorer og revisorsuppleant 

 

John Friis og Erik Henriksen blev genvalgt til revisorer, og Poul Rudbeck blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

Ad. 10: Eventuelt 

 

Der var ikke spørgsmål/kommentarer under eventuelt. 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmødet og gav herefter ordet til formanden for de af-

sluttende bemærkninger. 
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