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Nødebo Kro 
 

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 28. marts 2011 
 

 

Tilstede af bestyrelsesmedlemmer: 

Niels Lillemose (formand), Anne Mette Andersen (næstformand), Erik Petersen (kasserer),  

Ib Østlund (økonomiudvalgsformand), Flemming Jørgensen (bankoudvalgsformand),  

Lisbeth Larsen (informationsudvalgsformand), Bruno Bjerre (ejendomsudvalgsformand), Ma-

rianne Bille (Kulturudvalgsformand), Christian Wolfhagen (ejendomsudvalgsformand), Jens 

Seeberg, Søren Skals (banko), og Birger Brandis (sekretær). 

 

Fraværende: Jakob Thorndal  

 

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.  

22 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. 

 

Og så lidt om hvad der er sket i det forløbne år.  

 

Holdninger til lokalsamfundets udvikling. 

 

I forenings-Danmark kan det vel ikke undre, at der også er en samlende forening af forsam-

lingshuse i Danmark.  De har netop igangsat et projekt der hedder: Nye tider i forsamlingshu-

sene, der skal adressere de problemer, der opleves i forsamlingshusene. Ikke overraskende 

ligger det meget tæt op af det arbejde, vi begyndte i 2009/2010.     
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Vi nåede dengang frem til, at vi vil skærpe vores indsats for at kunne nå følgende målsætnin-

ger: 

 

1. Vi har en robust økonomi, der kan skabe et solidt fundament for Kroens aktiviteter. 

Mere om dette punkt senere.  

2. Vi har en økonomistyring med en tæt budget-opfølgning på udvalgsniveau og på Kro-

ens samlede budget. Vi har fået nyt bogføringssystem i 2010 som giver mulighed for at 

udvalgene nu kan følge deres økonomi tæt. 

3. Der er en høj aktiv medvirken blandt mange af foreningens medlemmer. Der er stadig 

et højt aktivitetsniveau, men der er områder, hvor vi savner aktiv indsats, og kun over-

lever på Tordenskjolds soldater. 

4. Antallet af yngre medlemmer afspejler aldersfordelingen i nærmiljøet. Her er vi ikke 

nået så langt som vi gerne ville, men vi har dog afholdt sodavandsfest og halloween-

fest. 

5. Principperne for Kroens virke og anvendelse er kendt, forstået og accepteret af med-

lemmerne. Vi har med renoveringen af hjemmesiden øget tilgængeligheden og infor-

mationsmængden om kroens aktiviteter. 

6. Gennem tidssvarende medier bringer vi aktuel information om aktiviteter på Kroen i 

kirken og i lokalsamfundet. Vi har revitaliseret hjemmesiden, vi er på Facebook og 

Kirke&Kro er stadig i live på papir og på nettet. 

 

Tak for den frivillige indsats. 

 

Vi er i bestyrelsen dybt taknemmelige over den store indsats, der ydes af frivillige i. f. m. ban-

ko, nytårsbal, revy, loppemarked, kulturarrangementer, madlavning og møder i Dansk Blinde-

samfund. En meget stor tak til alle, uden jeres indsats ingen Nødebo Kro. En speciel tak til Jan 

(Hovard), der har ydet en stor indsats for at få renoveret vores hjemmeside og holde den opda-

teret. 

 

Jeg håber, det fortsætter nu her i 2011, hvor der generelt er fokus på frivillighed, idet året offi-

cielt er erklæret som frivillighedens år. 

 

Og tak til Jens (Lassen) for en engageret indsats og for et godt og ukompliceret samarbejde. 

 

Lidt om økonomien. 

 

Det er ud over den frivillige indsats livsnødvendigt, at vi har en sund og stabil økonomi på 

Kroen, jvf. vores målsætning. Den kraftige brug af faciliteterne nedslider Kroen, så der skal 

hele tiden reinvesteres.  

 

Vi er sluppet heldigt fra at undlade forsendelse af K&K, og vi benytter i stor udstrækning e-

post til opkrævninger, begge dele giver store portobesparelser. 

 

Vennerne har i 2010 samlet knap 236.000 kr. ind til Kroen. Ca. 4.800 mere end 2009. Ganske 

flot, så der er ikke kontingentforhøjelser i år. 

 

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

formænd.  

 

Vi kan glæde os over en stor tilslutning til kroen: 677 medlemmer pr. 28. marts 2011 
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Inden jeg slutter, vil jeg gerne takke de øvrige i bestyrelsen for et godt og konstruktivt samar-

bejde. Jeg er dybt imponeret over den store indsats, der især ydes på de tunge udvalgsposter. 

Flot og inspirerende.  

 

 

Beretning fra driftsudvalget v. Christian Wolfhagen. 

Christian: 

 

Jeg vil starte med at fremhæve et enkelt eksempel på den indsats, der gøres af de mange med-

lemmer - som til daglig og til fest - sørger for at der bliver langet øl, vand og vin over buffetdi-

sken, sat mad på bordet til vores spisende gæster og lavet lagkage, smørrebrød med meget me-

re til vore mange bankogæster: 

Lizzi og Kaj Sundgaard har igennem snart mange år med assistance fra flere stået for Dansk 

Blindesamfunds årsfest her på Nødebo Kro. Det har de fået mange roser for, og jeg vil gerne 

tilføje mine, nu da de har besluttet at fysikken ikke længere kunne holde til at stå for arrange-

mentet.  

Stor tak! Og tak fordi I stadig gerne vil stå for DBS øvrige mindre arrangementer her på stedet, 

og for at holde Kroens 'vinkælder' velforsynet og alle de andre små gøremål, som I lægger 

kræfter til. 

 

Jeg kan også glæde mig over, at det er lykkedes at finde afløsere til DBS årsfest-arrangement, 

og afløserne havde deres ilddåb for ca. en måned siden. Også tak til jer - specielt også fordi I er 

lidt af et symbol på, at der står yngre kræfter parat til at tage over; ikke uvæsentligt når vi må 

konstatere, at de kræfter, der startede dette projekt for 34 år siden, snart alle er på den anden 

side af pensionsalderen. 

 

Derfor bliver jeg også glad hver gang jeg hører, at det er lykkedes at engagere nye unge buffi-

ster - desværre sker det ikke helt tit nok efter nogle (alle?) ugelederes mening. 

 

Kulturudvalgets øgede aktiviteter - herunder flere arrangementer med spisning - kræver også, 

at der til stadighed er kokkehold, der kan og vil - også når rammerne er ved at sprænges: Vi 

har i det forløbne år flere gange nået (og overskredet) grænsen for det antal spisende gæster, 

som vi kan håndtere. 

Men det skæpper i kassen, og vi nåede over den halve million i buffetomsætning sidste år. 

 

Det skal vi også i år, så der skal igen lægges mange frivillige timer. Det er derfor også med 

beklagelse, at jeg må konstatere, at det sandsynligvis bliver nødvendigt at aflyse spisningen til 

den sidste Nøddeknækkeraften her i foråret. 

 

Udlejningen har følt finanskrisens tryk og været stagnerende. Det har været overvejet at indfø-

re lavsæson priser for at øge belægningen, men ser man på vores priser generelt og sammen-

ligner med hvad man ville skulle af med for festtelt, borde, stole og service til 120 personer, så 

er vores pris på 12.000 kr. for hele Kroen (- Hestelængen) absolut konkurrencedygtig, så jeg 

tror ikke, det er afgørende. Jeg vil lige indskyde, at for medlemmer har prisen ikke ændret sig 

de sidste mange år, da vi generelt har hævet medlemsrabatten med samme beløb som udlej-

ningsprisen er steget med. 

 

I øvrigt er den daglige anvendelse af Kroen til møder, gymnastik, kor, QiGong, meditation, 

madklubber og alle de øvrige medlemsaktiviteter meget tæt på at nå grænsen for hvad vi kan 
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klare - det er dejligt, at stedet bliver brugt så flittigt, også selvom det kræver sit med hensyn til 

rengøring og vedligehold. 

 

Til slut samme sang som alle øvrige år: Hvis jeres nabo, genbo, overbo, underbo, sambo kunne 

tænkes at lægge lidt tid (ca. 3 timer hver 5. uge for en buffist, 5-6 timer 2 gange om året som 

nøddeknækkerkok) så tag vedkommende ved hånden og tag hende/ham med på Kroen. Det er 

faktisk ganske hyggeligt! 

 

 

Beretning fra informationsudvalget v. Lisbeth Larsen. 

Lisbeth: 

 

I 2010 skiftede vi redaktion, da Knud Aunstrup ønskede at fylde livet med andre opgaver, og 

jeg overtog derfor bestyrelsesposten. 

Vi prøvede at rekruttere nye medlemmer af Info-udvalget, men det endte med, at Niels Lille-

mose overtog layout funktionen, og jeg blev redaktør af ”Kirke og Kro”. 

 

Carsten Ekelund havde hidtil lavet vores hjemmeside, men da vi stærkt ønskede os en ny og 

forbedret hjemmeside, havde han ikke tid og kræfter til at videreudvikle den. Han trådte ud, og 

Jan Hovard redigerer nu sammen med Niels Lillemose vores hjemmeside. Vi er selv meget 

tilfredse med resultatet, og håber I andre også er det. 

Der er mulighed for videreudvikling, men det vigtigste er på plads. Man kunne tænke sig, at 

billetbestillingen i fremtiden kunne overgå til hjemmesiden, og at den også rummede buffist-

vagt-skema, banko-vagtplan o. s. v.   

 

Rylle Taylor som i mange, mange år har passet vores annoncører, ønskede at træde ud, og ind 

trådte Elsebeth Plate, som har gjort det godt og aktivt. Alle annoncører har i hvert fald betalt.  

Vi har nu 4 3/4 fulde sider annoncer, og vi ønsker ikke flere, og behøver det heller ikke rent 

økonomisk. 

Desuden har Vandværket ønsket at købe 2 spalter i hvert nummer, men det ønske har vi ikke 

fundet den endelige pris på. Vi tager det op på vores kommende udvalgsmøde.  

Vi skiftede også uddeler i efteråret, så nu er der nye folk på alle poster, og vi synes, vi er ved at 

få facon på det hele. 

Det er nok ikke undgået jeres opmærksomhed, at vi har fornyet layoutet på bladet, og det er vi 

faktisk selv ret glade for. 

 

Kroen er kommet på Facebook; det er et forsøg på at appellere til de lidt yngre medlemmer og 

andre af Kroens venner, så vores arrangementer kommer bredere ud, men det er meget nyt, og 

der er ikke så meget aktivitet på siden endnu; alle er naturligvis velkomne til at bidrage med 

anbefalinger og nyheder.  

Tilde Bender har indvilliget i at stå for denne funktion.  

 

Vi holdt op med at sende bladet til udenbys medlemmer.  

Det er selvfølgelig ærgerligt, at vi ikke kan yde den service, men vi mener nu, da man selv kan 

hente bladet ned fra hjemmesiden og printe det ud, og abonnere på en mailservice, der fortæl-

ler hvornår det kommer og remindere om kulturarrangementerne, at vi godt kan forsvare at 

spare det frimærke.  

Det var en udgift på over 1000 kr. pr. blad, og portoen stiger som bekendt støt. 

Der ligger altid rigeligt med blade på Kroen, og her kan man tage et eksemplar, hvis man har 

lyst. 
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Beretning fra kulturudvalget v. Marianne Bille. 

Marianne: 

 

Kulturudvalget har i det forgange år igen forsøgt at skabe et rigt, alsidigt og givende kulturliv 

på Kroen. Vi har haft arrangementer med kendte og mindre kendte kunstnere. De kendte træk-

ker mange mennesker og det er dejligt. Desværre er der ikke så mange, der støtter op om de 

mindre kendte. Eksempelvis er også vores dansearrangementer svære at lokke folk til – med 

mindre det er Billy Cross. 

 

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

Skal vi udelukkende have dyre, kendte kunstnere - og dermed få arrangementer, eller skal vi 

forsat have plads til også at engagere mindre kendte navne til hyggelige danseaftener - uden 

særlig mange mennesker ???  

Hvor mange penge vil vi på Kroen bruge til kulturelle aktiviteter – hvad tør vi satse ??? 

Dette giver mange spændende snakke og diskussioner i Kulturudvalget, og jeg synes forsat det 

er utroligt hvad det lykkes os at få programsat - og samtidig holde os inden for det budget, der 

er afsat til honorarer. 

 

I 2010 havde vi i vores budget regnet med balance – det viste sig at holde stik. Dette skyldes 

primært et øget antal abonnenter. Min fortolkning af dette er, at de arrangementer, vi har haft, 

er noget mange har været interesseret i - ellers ville de nok ikke have tegnet abonnement. 

Vi har til særlige arrangementer igen haft forhøjede billetpriser – og det vil vi fortsætte med.  

  

Og ja: Endnu en gang, så kunne vi jo heller ikke klare os uden loppemarkedet. Loppemarkedet 

i 2010 gav endnu en gang en omsætning, der hjælper til at Kulturen forsat kan holde det gode 

niveau. 

 
Vi har i året der er gået været så heldige at få Knud Ebbesen til at tage sig af regnskab og bud-

getopfølgning i Kulturudvalget. Dette sker i samarbejde med kasserer Erik Petersen og med 

mig. Det betyder, at vi hvert kvartal har overblik over de forskellige kulturarrangementers ba-

lance i forhold til udgifter og indtægter. Eks. kan jeg se, at der er en positiv balance for årets 

første arrangementer. Og det er jo positivt at arbejde videre ud fra. 

  

Knud er også forsat redaktør på Kulturkalenderen. 

 

I det forgangne år er der heldigvis ikke stoppet nogen af Kulturudvalgets medlemmer - men 

der er heller ikke kommet nye til. Skulle nogle af jer, der sidder i salen have lyst til at være 

med i et spændende udvalg, er i MEGET velkomne – vi kan godt være flere. 

 

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. Planen over ophængning har vi revideret i det 

forløbne år. Skulle nogen få tanke om ”nye” steder der er mulige, vil vi gerne høre om det. 

 

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

Solistforeningen og Kunststyrelsens litteratur råd. Vi har i 2010 fået sidste tilskud fra Hillerød 

Kommune – indenfor den fireårige overgangsordning efter nedlæggelsen af Amterne. Nu kan 
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der søges om tilskud til enkeltarrangementer – hvilket vi selvfølgelig har gjort, og Hillerød 

kommune har givet tilsagn om at ville yde kr. 12.000. 

 

Sidste år indførte vi muligheden for at forudbestille billetter til kulturarrangementerne ved at 

ringe til Jens (Lassen) i åbningstiden. Det var der mange der benyttede sig af – ja det blev næ-

sten for stor en succes – Jens havde i hvert fald travlt. Nu har vi ændret på mulighederne for 

forudbestilling: til særlige arrangementer (dvs. arrangementer hvor vi håber på stor tilslutning 

og ofte med nummererede pladser) samt til vores dansearrangementer. Der er dog forsat mu-

lighed for også til disse arrangementer at købe billet ved døren. Tak til Jens for hans indsats. 

 

I 2010 har der været Revy og Nytårsbal – begge begivenheder hvor mange Nødeboere delta-

ger, og hvor udvalgene på Kroen arbejder sammen. Det er blevet lidt ”in” igen med traditioner 

– så udover Revy, Nytårsbal og Nøddeknækkerne, holder vi også fast ved Billy Cross og en 

eller anden form for juledanseaften. Halloween festen som vi startede i 2009, gentog vi – dog 

med begrænset tilslutning – men vi forsøger igen. 

 

Udover de allerede nævnte fastholder vi selvfølgelig også: 

 

 Juletræsfesten for børn og forældre.  

 Blå time med julesange / vintersange – lige før jul.  

 Morgenskovtur i maj / juni måned. 

 Sct. Hans aften 

 

Lisbet Kaare sørger forsat for forskellige kunstudstillinger, der pynter på Kroen. 

 

Kulturudvalget er et fantastisk inspirerende og kreativt udvalg at være formand for. 

Jeg har nu været kulturudvalgsformand gennem 8 år og ville egentlig gerne holde en pause. 

Men samtidig har jeg svært ved at stoppe, og da jeg ikke har fundet en afløser har jeg lovet 

Niels at tage to år mere. 

 

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

kulturarrangementerne på Kroen en vigtig del. 

Vi er i Kulturudvalget godt klar over, at det kræver buffister, kokke m.m. for at arrangemen-

terne kan blive en succes. Så alle steder er der brug for frivillig arbejdskraft. 

 

Kulturudvalget er aktuelt godt i gang med planlægningen af dette efterårs arrangementer, og vi 

håber endnu en gang på at få sammensat et program, som vil give mange lyst til at komme på 

Kroen og få en kulturel oplevelse.  

 

Så her til slut – stor tak til Kulturudvalgets medlemmer – og til alle jer andre frivillige på Kro-

en. Uden jer kunne det simpelthen ikke lade sig gøre.  

 

 

Beretning fra ejendomsudvalget v. Bruno Bjerre. 

Bruno: 

 

Nu har jeg snart været ejendomsudvalgsformand i et år og selv om jeg 

overtog den fineste kro, så er der til stadighed meget at tage fat på. 

Kroen har bestået i 25 år, og med mange gæster næsten hver eneste 

dag er det ikke gået upåagtet hen - noget går i stykker og andet 
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slides op. 

I årets løb har der været mange ting at gøre ud over den daglige gøren 

og laden såsom stoppede kloaker, låse der er i stykker, ruder der er 

knust, toiletter der løber, tagrender der er stoppet, tagsten der 

blæser af, pærer der skal skiftes og vandhaner der ikke fungerer 

o. s. v. o. s. v. 

 

Af større ting der er sket i årets løb kan nævnes: 

 

 3 nye stolesæder i den "fine indgang" 

 maling af flere rum på kroen 

 2 nye toiletter 

 ny varmtvandsbeholder 

 ny pumpe ved fyret 

 nye lamper i hestelængen 

 150 nye stole til salen er bestilt og kommer snart - nogle af vores nuværende 7-er stole 

skal kasseres, andre skal bruges som reserve og andre skal evt. sælges på loppemarke-

det. 

 pudsning og afslibning af gulvene i salen og driverhuset 

 nye persienner i dørene ind til krostuen og salen 

 

Ting der p. t. foregår og trænger sig på: 

 

 kælderhalsen foran baren er ved at blive overdækket og giver kroen små 10 nye kva-

dratmeter 

 mange af kroens vinduer / kviste m.v. trænger til reparation eller udskiftning – påtræn-

gende 

 kroens gasforbrug - varme - er stort, og der skal måske snarest tænkes i jordvarme eller 

lignende alternativ 

 kroen trænger til at blive malet udvendig. 

 

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: 

 

 

2010 resultatet blev på kr. 259.704.- mod sidste års resultat kr. 204.982.-.  

Det er en fremgang på kr. 54.722.-, svarende til ca. 27 % 

Vort budget for året lød på kr. 200.000.-. D. v. s. kr. 59,704.- mere end budget eller et plus på  

ca. 30 %.  

 

Bankospillet er absolut tilbage på sporet, efter det meget dårlige år 2008 hvor vi kun fik  

ca. kr. 140.000.- i indtjening.  
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2010 var ellers et lidt atypisk år rent vejrmæssigt. I ca. 1/3 del af året havde vi frostgrader i 

Danmark. Både i januar – februar - marts og december var der masser af sne problemer. Det er 

ikke noget bankofolket er glade for, specielt fordi vores parkeringsforhold ikke er optimale. 

I februar havde vi endda en enkelt aflysning – noget jeg ikke har hørt om før. 

 

Om 260.000.- er rekord for indtjeningen i bankospil på Nødebo kro, ved jeg ikke rigtig. 

Meget længe så det også ud til vi ville komme betydelig længere op, men december udviklede 

sig katastrofalt på grund af vejret. 

 

SUMMA SUMMARUM - VI ER MEGET TILFREDSE MED DET OPNÅEDE RESULTAT. 

 

Vi havde pr. spilaften 109 gæster – i 2009 var gennemsnittet 104 gæster pr. aften – en frem-

gang på 5 spillere. Da præmiesummen hver spilaften stort set er den samme, går den ekstra 

omsætning direkte på bundlinjen. 

Vi er ikke i tvivl om, at de tiltag vi lavede i 2008 og 2009 er stærkt medvirkende til den øgede 

interesse for vort Bankospil.  

 

Af specielle tiltag i 2010 kan nævnes, at vi sidst i september lavede en ekstra stor aktivitetsaf-

ten, som blev kaldt POWER AFTEN.  

Vi syntes vi ville lave en spændende aften for vore trofaste spillere, uden at det skulle koste 

dem noget ekstra. Vor markedsføring var derfor begrænset til nogle få opslag på kroen og om-

deling af lidt informationsmateriale til spillerne i ugerne før.  

Vi satte ca. kr. 7.000.- på højkant, som vi fordelte jævnt ud over alle vore spil.  

Til trods for den beskedne markedsføring kom der rigtig mange, og aftenen blev en stor suc-

ces. 

Vi havde håbet på at få en aften med balance i resultatet, men da det hele blev gjort op. var 

aftenens resultat fuldt på linje med en alm. aften, selv om vi havde pumpet ca. 7.000.- ekstra i 

præmiepuljerne. 

Efterfølgende er der blevet oprettet en POWERPULJE, hvori der bliver lagt kr. 300.- hver 

gang vi er 110 gæster eller flere. Når puljen kommer op på 6.000.- udløses den, og vi regner 

med, at holde en POWERAFTEN igen her til maj eller juni.  

 

Internt på bankoholdet, synes jeg vi igen i år har haft et rigtig godt år.  

Den positive udvikling vi er inde virker selvforstærkende og alle yder en fremragende og en-

gageret indsats. KÆMPE STOR TAK TIL HELE HOLDET – jeg tror vores indsats er meget 

respekteret og værdsat. 

Også en meget stor tak til køkkenholdet og buffisterne, der har betjent vore gæster på bedste 

vis. 

 

Selvfølgelig har der også været mindre problemer i 2010, men det er kun småsten på vejen, og 

ikke nævneværdige – MEN VI SKAL HAVE FLERE PÅ HOLDET – DET ER ALFA OG 

OMEGA. 

 

I 2009 lukkede bankospillet i Helsinge – dårlig økonomi. 

I efteråret 2010 lukkede bankospillet i Alsønderup. Sådan som vi har forstået det, havde de en 

rigtig god økonomi – men manglende bemanding. De, der kørte spillet, magtede det ikke mere. 

 

VI SKAL IKKE I SAMME SITUATION – dertil er bankospillet for vigtig for kroen i dens 

nuværende form. Vi har derfor nogle store udfordringer foran os, ikke kun i bankoudvalget, 

men!  ALLE  
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Vores kære Nødebo kro er efterhånden kommet godt ind i reparationsalderen, og der skal til 

stadighed bruges flere penge til vedligeholdelse og fornyelse. For 2011 er skruen yderligere 

strammet og vort budget lyder i år på kr. 250.000.-.  

Det er skrappe krav, der stilles til os, og det gælder om til stadighed at bevare fokus, men jeg 

kan sige, at vi er kommet godt fra start. Vi ligger lige nu ca. kr. 15.000.- foran sidste år, det 

skal dog bemærkes, at den før omtalte aflysning af en spilaften i 2010 indgår i tallene. Håbet er 

selvfølgelig at vi oplever endnu en fornuftig fremgang i indtjeningen for hele 2011. 

 

 

Loppemarkedsgruppen v. Søren Skals: 

 

Søren orienterede om, at loppemarkedsresultatet for 2010 lå en smule lavere end rekordårene 

2008 og 2009. Dårligt vejr på dagen kan dog være forklaring på den manglende omsætning. 

Søren konstaterede endvidere en begyndende fornyelse (yngre kræfter) i hjælperskaren og hå-

ber denne tendens vil fortsætte. Målsætningen for årets loppemarked er klar: Vi skal endnu én 

gang slå omsætningsrekorden, og hvorfor ikke runde kr. 200.000 ??? . Stor tak til alle, der har 

bidraget i årets løb. 

 

Der var ingen spørgsmål eller kommentarer til bestyrelsens beretning men blot en enkelt posi-

tiv tilkendegivelse fra Lene Henrichsen, som gav stor ros til Lisbeth Kaare (kulturudvalget) for 

valg af billedudsmykningen til Kroen. 

 

 

 

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 2010 har været et tilfredsstillende år. Vi har fået et nyt rapporteringssystem til bestyrel-

sen, så alle nu via internettet løbende kan følge bogføringen. 

 

Vedrørende regnskabet, som er udleveret her på mødet og som har ligget til gennemsyn den 

sidste uge på Kroen, kan jeg oplyse, at revisionen har givet en blank påtegning og dermed 

godkendt regnskabet. Den til regnskabet udarbejdede revisionsprotokol er ligeledes udarbejdet 

af revisionen uden bemærknnger. 

 

Institutionen har givet et underskud på kr. 196.093 mod budgetteret kr. 250.000. 

Foreningen Forsamlingshusets Venner har givet et overskud på kr. 277.346 mod budgetteret 

kr. 252.700. 

 

Foreningens Venner har af overskuddet på kr. 277.346 givet Institutionen en gave på kr. 

235.903, således at Institutionen balancerer i kr. 0 efter der er afdraget på lån til kreditfore-

ningen. 

 

Medlemskontingenter er steget på grund af øget medlemstilgang.  

Bankoudvalget hat givet et overskud på kr. 259.704 mod budgetteret kr. 200.000. 

Informationsudvalgets resultat er som budgetteret. 
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Loppemarkedet gik tilfredsstillende selvom regnen kom ved middagstid og generede auktio-

nen. 

Kulturudvalget fik et mindre underskud end budgetteret; kulturen har i 2010 fulgt budgettet 

tæt. 

Den internt beregnede leje af lokaler er steget fra kr. 212.500 til kr. 250.000; stigningen skyl-

des større forbrug af lokaler og en tilpasning af afregningsprisen. 

 

Tilskud fra Hillerød Kommune har været uændret. 

Driftsudvalget har et bedre resultat end budgetteret, som kan henføres til en større bruttofortje-

neste ved salg i buffeten. Igen i år har vi haft Dansk Blindesamfund som gæster, hvilket bidra-

ger positivt til Institutionens resultat. 

Ejendommens drift har kostet kr. 423.457 mod budgetteret kr. 440.000. 

Renteudgifter er som budgetteret; vi har for øjeblikket en ansøgning hos Hillerød Kommune 

om omlægning af vort lån til lavere ydelser. 

 

I tilknytning til regnskabsgennemgangen orienterede Ib kort om budget 2011, herunder om 

likviditetsudviklingen der er i overensstemmelse med bestyrelsens målsætning, og som er fuldt 

ud tilstrækkelig til dække investeringen i 150 nye stole til salen. 

 

Budgetorienteringen blev taget til efterretning. 

 

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

 

 

 

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 skulle forblive uændret således: 

 

 

 

Voksne:    kr. 350,- 

Pensionister (65 år eller ældre):  kr. 225,- 

Unge og studerende:   kr. 150,- 

 

 

De uændrede kontingentsatser blev vedtaget.   

 

 

 

Ad. 8: Valg af medlemmer til bestyrelsen  

 

 

Samtlige af bestyrelsen foreslåede kandidater til de bestyrelsesposter, der skulle besættes, 

valgtes enstemmigt uden modkandidater. 
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8.1. Valg af formand 

 

Niels Lillemose genvalgtes for en 2 års periode. 

 

 

8.2. Valg af udvalgsformænd 

 

Ejendomsudvalgsformand Bruno Bjerre, bankoudvalgsformand Flemming Jørgensen, og kul-

turudvalgsformand Marianne Bille genvalgtes alle for en 2 års periode. 

 

 

8.3. Valg af ordinære medlemmer 

 

Tilde Gylling Bender og Vanessa Stephensen nyvalgtes til bestyrelsen i stedet for Anne Mette 

Andersen og Jakob Thorndal, der ønskede at fratræde. Nyvalget gælder 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 

Birger Brandis, 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 nyvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

Ad. 10: Eventuelt 

 

For at afhjælpe gangbesværedes og rollatorbrugeres adgang til Kroen har bestyrelsen besluttet 

at etablere en klokkefunktion ved indgangen til Salen fra Krohaven bag om Vognporten. Ved 

at skabe denne mulighed opnås en mindre stejl adgangsvej fri for småsten.  
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