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Nødebo Kro 
 

Referat af den ordinære generalforsamling mandag den 29. marts 2010 
 

 

Tilstede af bestyrelsesmedlemmer: 

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

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

Knud Aunstrup (informationsudvalgsformand), Johannes Krog (ejendomsudvalgsformand), 

Marianne Bille (Kulturudvalgsformand), Grete Ebbesen, Bruno Bjerre, Jakob Thorndal og 

Birger Brandis (sekretær). 

 

Fraværende: Christian Wolfhagen  

 

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

nen i vedtægternes § 6. 

 

 

Ad. 1: Valg af dirigent 

 

Bestyrelsens forslag til dirigent, Søren Skals, blev godkendt uden modkandidater. 

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var korrekt indkaldt ifølge vedtægterne.  

20 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 

 

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. 

 

Sommeren 2009 var præget af en intens debat om Nødebos udvikling, fremprovokeret af en 

beslutning om at etablere en Rema 1000 butik lige over for købmanden. I den forbindelse var 

der enighed i bestyrelsen om, at Forsamlingshuset Nødebo Kro pr. definition ikke har en hold-

ning til den slags, men at vi meget gerne stiller lokaler, K&K og hjemmeside til rådighed for 

den debat, der i et demokrati bør foregå fordomsfrit. 
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Samme holdning gør sig gældende når det drejer som om de politiske aktiviteter omkring valg 

som i efteråret. Kroen har ikke en politisk holdning men stiller gerne faciliteter til rådighed for 

en tværpolitisk debat. 

 
Køkkenhygiejne. 

 

I det forgangne år har der været talt en hel del om køkkenhygiejne på Kroen. Vi må erkende, at 

vi lever i et gennemreguleret samfund, og selvfølgelig er der også en holdning til køkkenhygi-

ejne. Reglerne er klare: vi må som enkelt personer ikke lave mad til andre uden vi har doku-

menteret, via et kursus, at vi kan de basale regler for god hygiejne. Det er lidt tungt, men jeg 

håber, at der er en forståelse for, at sådan ser verden altså ud, og vi skulle jo nødigt have, at der 

var nogle der blev syge af vores mad. 

 
Eftersyn 

 

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen lavet et eftersyn af Kroens vedtægter. Vi fandt 

ud af, at det faktisk er nogle fornuftige vedtægter, men samtidig fandt vi også ud af, at vi som 

bestyrelse havde et behov for at præcisere, hvad det er for målsætninger, der i fremtiden skal 

styre vores indsats som bestyrelse. Vi har haft yderst kompetent hjælp til at gennemføre pro-

cessen, idet Annette stillede siden viden til rådighed. Vi nåede frem til, at vi vil skærpe vores 

indsat for at kunne nå følgende målsætninger: 

 

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

2. Vi har en økonomistyring med en tæt budgetopfølgning på udvalgsniveau og på Kroens 

samlede budget 

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

4. Antallet af yngre medlemmer afspejler aldersfordelingen i nærmiljøet 

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

lemmerne 

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

kirken og i lokalsamfundet 

 

Vi skal i den nye bestyrelse arbejde for, at vi på sigt kan leve op til disse målsætninger. 

 
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 arrangementer som fx 

årsmøde for Dansk Blindesamfund. En meget stor tak til alle, uden jeres indsats ingen Nødebo 

Kro. 

 
Lidt om økonomien. 

 

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

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

tiden reinvesteres.  

 

Vennerne har i 2009 samlet godt 231.000 kr. ind til Kroen. Ca. 58.000 mere end 2008. Ganske 

flot, så der er ikke kontingentforhøjelser i år. 
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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 rekordagtig tilslutning til kroen: 664 medlemmer pr. 31. december 

2009 

 

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.  

 

Og til sidst en stor tak til Søren Skals som igen i år påtog sig jobbet som loppegeneral, og leve-

rede det krævede gode vejr med tilhørende rekordagtige overskud på 193.000. 

 

 

Beretning fra driftsudvalget v. Niels Lillemose p.v.a. Christian Wolfhagen: 

 

 

Vi har haft en lille halv million i omsætning i buffeten hentet ved salg i forbindelse med kul-

turarrangementer, til Nøddeknækker-aftener, ved særarrangementer for Dansk Blindesamfund, 

ved loppemarkedet, ved grundejerforeningers generalforsamlinger og ikke at forglemme: ved 

hver eneste aften buffeten har åben. 

 

Det er ret godt gået af buffister, kokkehold, bankobolledamer m/k, nøddetærtebagere med 

mange flere. Det kunne heller ikke lade sig gøre at få sådan en omsætning, hvis ikke kulturud-

valget formåede at trække folk til ved koncerter og fredagsdans eller hvis Nøddeknækkerne 

ikke trak folk af huse. 

 

Derfor er det også beklageligt, at det er så svært at få fyldt op på buffistholdene. Vi må se i 

øjnene, at det kræver et stort engagement fra foreningens medlemmer – og det er der da hel-

digvis også mange, der har. Vi kan kun håbe på, at der er endnu flere, der finder ud af, at det 

faktisk er ret sjovt og lærerigt at være med. 

 

Med den øgede brug af Kroen i hverdagen til gymnastik, yoga, QiGong og Gospel – hvilket i 

parentes bemærket er glædeligt, så bliver det stadigt vigtigere, at den frivillige indsats er til 

stede. Fx Nødebo Revyen som spiller 16/17. april trækker mange folk og giver et virkeligt pift 

til omsætningen, men kræver også en gevaldig indsats fra kokkehold og buffister i en kort pe-

riode. Uden at have talt efter vil jeg tro, at de aftener revyen spiller sættes der ekstra 30-40 par 

hænder i sving i køkkenet, til borddækning og servering og i buffeten. 

 

Vi har for første gang måtte konstatere at lokaludlejningen er stagnerende – hvilket fra et fi-

nansielt synspunkt er beklageligt, men på den anden side betyder mindre slid på bygningen. 

Også  

lovgivningskravet om fødevarehygienje medfører øgede udgifter til uddannelse af vores frivil-

lige 'personale'. 

 

Så som afslutning skal der lyde en opfordring til alle jer, som ikke er til stede i aften og som 

ikke er buffister: 

Kom og vær med, det er sjovt og bærer lønnen (og 2 genstande pr. vagt) i sig selv. 
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Beretning fra informationsudvalget v. Knud Aunstrup: 

 

Informationsudvalget har ikke oplevet de store forandringer eller problemer i det forløbne år. 

 

Den store tilgang af udenbys medlemmer har betydet, at vi nu sender langt flere blade med 

posten end tidligere, og det bliver med postvæsenets hyppige portoforhøjelser efterhånden en 

dyr fornøjelse. I øjeblikket koster portoen 12 kr. pr forsendelse, dvs. ca. 1800 kr. pr. nummer, 

og vi har vel ikke set det sidste. Til sammenligning koster det godt 1 kr pr eksemplar at uddele 

bladet her i Nødebo. Vi har desværre også i år mistet en del af vore annoncører – finanskrisen 

kradser også lokalt, og det er ikke lykkedes os at finde erstatninger, så vi kommer ud med et 

større underskud end budgetteret til trods for at vi af hensyn til omkostningerne har skåret an-

tallet af numre ned til 6, således at der er 9 uger mellem hvert nummer, bortset fra sommermå-

nederne. Det var oprindelig min plan at skære antallet af numre ned til fem, men det var van-

skeligt at få til at passe med diverse højtider osv., og den nuværende 8 ugers frekvens har vist 

sig at fungere glimrende. 

 

Det har været min politik gennem årene at gøre billederne større og bedre. Det betyder meget 

for den måde, bladet præsenterer sig på og for læsevenligheden, men det betyder samtidig at 

der bliver mindre plads til tekststof. Det er faktisk i hvert nummer et problem og et stort pusle-

spil at få plads til alt det, der skal med, så der bliver som regel ikke plads til de små historier, 

som jeg også gerne ville have med. 

Jeg har puslet med tanken om at forøge sidetallet, som af hensyn til trykkeomkostningerne er 

optimal ved 36 sider, men hvis vi går derop overstiger vi den magiske vægt på 100 gram, og så 

koster det pludselig 22 kr. pr. brev at sende, dvs. ca. 3300 kr. pr. nummer i portoudgifter!! 

Så den tanke har jeg opgivet. 

 

K&K kan i øvrigt nu ses på kroens hjemmeside i sin helhed – og billederne er flottere på 

skærmen end på papir. Carsten Ekelund, som er webmaster redigerer hjemmesiden på en fin 

måde og har indført mange gode og praktiske forbedringer. Hjemmesiden er billig at producere 

og sende ud, så når vi alle sammen har en Kindle book , hvor skærmen er på nettet behøver vi 

ikke mere papirudgaven. NIF har så vidt jeg ved allerede opgivet det husstandsomdelte pro-

gram og forlader sig på deres hjemmeside. Det kunne være interessant at vide, hvordan det er 

blevet modtaget af Nødeboerne. 

 

Er tiden inde til også at gøre K&K elektronisk? Det ville spare Kroen for en del penge, man 

kunne opdatere løbende, vi ville spare papirforureningen, og måske ikke se så mange af de 

gamle på min alder her på kroen fordi de som man siger nu er IT analfabeter. Det er dog ikke 

min opfattelse. Jeg sætter pris på at holdet bladet i hånden, når jeg læser det – og kommer der 

en flue kan jeg bruge bladet som våben. Det gør man ikke med den dyre Kindle, så jeg værner 

om det gamle blad, som i det kommende år vil gå i sit 34. år. 

 

Jeg er desværre 10 år mere end dobbelt så gammel, så alderens hærgen begynder at kunne 

mærkes. Jeg har derfor valgt ikke at genopstille til bestyrelsen, og så snart vi har fundet en 

afløser på redaktørposten vil jeg trække mig tilbage efter at have produceret 5 årgange. 

 

Det har været et sjovt og spændende arbejde, som jeg har været meget glad for, ikke mindst 

fordi det har givet mig mange positive kontakter med Nødebos beboere, og jeg har hørt, at der 

her i byen bor et usædvanlig stort antal meget spændende mennesker, som jeg meget gerne 

ville have skrevet om, hvis der blot havde været plads i bladet for omtalen af alle de kulturar-

rangementer, som et ufattelig stort antal mennesker fra nær og fjern altid render til. 
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Da dette så bliver mit postludium på Kroens generalforsamling vil jeg sige tak til informati-

onsudvalgets flittige medlemmer, som uden at kny har fundet sig i en despotisk formand. Og 

til læserne, som i tidens løb har givet mig mange positive tilbagemeldinger på K&K.  

 

Beretning fra kulturudvalget v. Marianne Bille: 

 

Jeg vil starte hvor jeg sluttede sidste år med de nedenstående ord, som jeg har snuppet fra no-

get Knud Aunstrup har citeret (det stammer fra Wessels`s digt om Horatses datter Mette) : 

 

At gavne og fornøje 

Hav stedse det for øje... 

 

Det er lige netop hvad vi i Kulturudvalget også det sidste år har arbejdet på. Vi har udarbejdet 

to Kulturkalendere – der byder / har budt på forskellige kulturelle oplevelser. 

Det har endnu en gang, været et spændende og sjovt år i Kulturudvalget, med mange forskelli-

ge kulturelle oplevelser og kontakter med mange forskellige kunstnere. 

  

Årets beretning fra Kulturudvalgets har jeg delt ind i 3 punkter: 

 

1. Året der gik 

2. Visioner og resultater  

3. Fremtid 

 

Året der gik  

 

Vi har i året der er gået udarbejdet et årshjul. 

Det beskriver ”årets gang” i Kulturudvalget ( hvornår gør vi hvad ) – og hold da op hvor er der 

mange ting vi sørger for når man sådan får det sat ned på papir. Årshjulet er en god ”husker” 

og skulle også gerne være en hjælp til ”nye” der kommer ind i udvalget. 

 

Der er kommet ny redaktør på Kulturkalenderen – Christian Wolfhagen som i mange år har 

stået for arbejdet fik ligesom andet at lave da han blev driftsudvalgsformand – så nu har Knud 

Ebbesen overtaget redaktør jobbet. 

Tusind tak til Christian for hans arbejde gennem årene og tak til Knud fordi du har kastet dig 

ud i at overtage denne post. 

 

Solvejg Seindal som har været Kulturudvalgets kasserer igennem mange år har valgt at stoppe 

med dette arbejde – Erik Petersen som er kasserer i Bestyrelsen overtager Kulturens regnskab, 

budget, udbetaling af honorar til kunsterne m.m. Dette arbejde er er Erik så småt ved at finde 

sine ben i. 

 

Jørn Ågård som har været med i Kulturudvalget i mange år har valgt at ”gå på pension” – han 

er dog stadig til at få fat i, så vi kan trække på ham i forskellige sammenhænge. 

Heldigvis er der kommet et nyt medlem ind - Kirsten Aunstrup fået lyst til at være med. 

 

Vi har fået kigget på vores annoncering af kulturarrangementerne. Til arrangementerne har der 

ligget lister fremme så folk kunne skrive deres mail adresse – disse adresser er samlet på en 

liste så folk nu får tilsendt en reminder e-mail omkring arrangementet samt muligheden for at 

sende det videre til venner og bekendte. 
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Vores arrangementer bliver annonceret i Kirke og Kro, på Kroens hjemmeside, i vores lokal- 

aviser og i Frederiksborg amts avis.  

 

Plakater om vores arrangementer hænges op rundt omkring, efter plan i Kulturudvalget – sid-

der der nogen i salen som undrer sig over steder der ikke hænger nogen hører vi gerne om det. 

 

Ansøgninger om tilskud til vores arrangementer har vi i år også søgt tilskud ifm. foredrag af 

forfattere – der er mulighed for at søge i Kunststyrelsens litteratur råd.  

Der findes måske andre – det er et punkt vi er blevet mere opmærksomme på men også noget 

der kræver nogen har tid og lyst til at varetage denne opgave. 

 

Det er blevet muligt at forudbestille billetter til kultur arrangementerne ved at ringe til Jens i 

åbningstiden. Det er der mange der har benyttet sig af – ja der var især ”run” på det til vores 

arrangement med Githa Nørby og Svend Skipper. I tilslutning til dette blev vi opmærksomme 

på at vi må kigge på vores retningslinjer for billetsalg og muligheden for at betale når man 

bestiller billetter til et kulturarrangement. Samt også at forudbestille og betale kulturbilletter til 

arrangementer med spisning. Så der er hele tiden noget nyt at forholde sig til. 

 

I 2009, 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 og Nytårsbal og Nøddeknækkerne, holder vi også ved Billy Cross, julejazz, 

en tradition som er startet i 2009 Haloween fest hvor mange af de yngre mennesker i Nødebo 

fik et gys og god dansemusik – vil blive gentaget i 2010. 

 

Vores kunstudstillingerne der pynter Kroen forestås forsat af Kulturen. Lisbeth Kaare sørger 

for der kommer alsidige flotte udstillinger i årets løb. 

 

 

Visioner og resultater 

 

Som kulturudvalgsformand har jeg følgende to sætninger stående for mig – det er visionen: 

 

 At skabe et rigt, alsidigt og givende kulturliv på Kroen.  

 At sikre budgettet bliver overholdt. 

 

Det er forsat ikke altid let at få disse to ting til at hænge sammen. 

 

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

Hvad vil trække publikum? – det er vi som regel ikke i tvivl om – desværre er det også bare de 

kunstnere der skal have et stort honorar. 

 

Så kunsten er forsat at få mange forskellige aktiviteter og til rimelig honorar udgift – tager vi 

nogen af de dyre betyder det, at vi også må få fat i nogen der er billige.  

 

Alt er relativt for hvad er billigt og overordnet kan man stille sig det spørgsmål: 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 lykkedes os at få programsat - og samtidig holde os inden for det budget 

der er afsat til honorarer. 
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Vi havde i 2009 budgetteret med større entreindtægter end vi fik – til gengæld havde vi bud-

getteret med færre abonnementer end vi fik. Min konklusion på dette er at de arrangementer vi 

har haft er noget mange har været interesseret i, ellers ville de nok ikke have tegnet abonne-

ment. Den anden tanke er så om vores abonnementspris er for lav – om den kunne sættes op ? 

 

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

vil vi kigge på om vores billetpriser i al almindelighed skulle sættes lidt op. Når vi ser hvad det 

koster at komme til musik m.m. andre steder så er vi godt nok billige. Og dejligt det kan lade 

sig gøre – stadig skal vi ikke være en kæmpe overskudsforretning. 

 

Vi får heldigvis forsat tilskud fra Kunststyrelsen, Solistforeningen og som tidligere nævnt litte-

ratur rådet. Her i 2010 får vi sidste år fra Hillerød Kommune – det er sidste år på den 4 årige 

overgangsordning efter nedlæggelse af Amtets musikråd.  

 

Og ja så kunne vi jo heller ikke klare os uden loppemarkedet. Loppemarkedet i 2009 gav end-

nu en gang stor omsætning, og hjælper til at Kulturen forsat holder skinnet på næsen. 

  

Fremtid 

 

Vi vil i Kulturudvalget gøre vores til, at Kroen forsat kan byde på spændende alsidige arran-

gementer. 

 

Ved vores kultur arrangementer, må man regne med et vist underskud, som der også er budget-

teret. Vi vil have kvalitetskunstnere og de koster.  

 

Risikovillighed er en forudsætning – vi ved aldrig hvor mange der kommer til vores arrange-

menter. 

 

Vi søger som tidligere nævnt tilskud hvor vi kan, og vil det kommende år kigge på vores 

abonnements- og billetpriser. 

 

Som tidligere nævnt er traditioner ”in” og vi bibeholder ud over de tidligere nævnte, selvfølge-

lig også: 

 

 Juletræsfesten for børn og forældre.  

 Blå time – lige før jul.  

 Morgenskovtur i maj / juni måned. 

 Sct. Hans aften 

 

For at Nødebo Kro kan fungerer som Kulturhus er samarbejdet omkring Kulturarrangementer-

ne med de andre udvalg på Kroen en vigtig del. 

 

Her vil jeg også i år sige tak for samarbejdet til driftsudvalget, informationsudvalget og ejen-

domsudvalget.  

 

Samarbejdet omkring Nytårsballet og Revyen, hvor mange fra forskellige udvalg og mange 

frivillige er involveret er også et bevis for at samarbejdet på Kroen fungerer. 

 

Kulturudvalget er aktuelt godt i gang med planlægningen af dette efterårs arrangementer  
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og vi håber endnu en gang at få sammensat et program, som vil give mange lyst til at komme 

og få en kulturel oplevelse.  

 

Kulturudvalget på Nødebo Kro vil forsat gøre hvad vi kan, for at Nødebo er en levende og 

spændende landsby med aktiviteter og kulturelle tilbud, som vi kan være stolte af og som vi 

glæder os over. 

 

Kulturudvalget trives med at være aktive og kreative med at sætte et spændende og attraktivt 

program sammen – så tak til Kulturudvalgets medlemmer – uden jer kunne det simpelthen ikke 

lade sig gøre.  

 

 

Beretning fra ejendomsudvalget v. Johannes Krog: 

  

Det er lidt vemodigt at skulle sige farvel efter 10 år i bestyrelsen, 3 år som kasserer og næsten 

7 som ejendomsudvalgsformand. 

Kroens økonomi har fået det meget bedre i de forløbne år, hovedsagelig fordi udlejningspri-

serne er sat op med 40%, uden at antallet af udlejninger er gået ned.  

Kroens hovedbygning er fra 1987 og der var mere interesse for at ombygge Hestelængen, få et 

kunstner og opbevaringsrum og sidst et nyt Driverhus, end at vedligeholde hovedbygningen. 

Det lider vi under i dag, og selv om jeg troede at det kunne jeg nok rette op på, må jeg i dag 

erkende at der skal mange flere arbejdstimer og penge til at få vendt udviklingen.  

I det forløbne år har vi fået nyt musikanlæg i salen, opsat en baldakin mod nord, indkøbt ny 

trailer så den gamle lidt skæve kan lånes ud gratis, udskiftet ovnen i Hestelængen, skiftet 10 

punkterede termoruder, købt ny vaskemaskine, og fået renoveret det store gamle komfur. Vi 

har betalt kroens maler for 370 timers arbejde, bl.a. alle vinduer i Hestelængens 1.sal er renset 

og malet, det samme med dørene i kælderskakten i Driverhuset. I det hele taget er det  næsten 

en endeløs opgave at holde alle vore bygninger i forsvarlig stand og  kan ikke gøres ved af 

afholde hoveridag 2 gange om året, hvor der kommer 4 - 5 medlemmer.  

Men den absolut største post i år er renovering af afløb, kloaker og fedtbrønden i gården. 

Vi har opnået, at der kom bedre afløb fra vaskene i storkøkkenet, og at det sammenfaldne rør 

ud til fedtbrønden blev gravet op og at alle vore afløb nu lever op til de nuværende lovkrav.  

Den største gevinst er nok at årsagen til lugtgenerne i Hestelængen blev fundet ved en tv-

inspektion af kloakken.  Et udluftningsrør blev lokaliseret, der var blot ingen der vidste hvor 

det forsvandt hen.  Men i skunken på loftet sluttede røret uden afslutnings- 

ventil, og det har på denne måde i 16 år forpestet luften i Hestelængen. 

 Udvalgets budget blev sidste år hævet med 30.000 for at imødekomme de stigende vedlige-

holdelses udgifter, og det håber jeg  kan fortsætte. 
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 Selv om vi har brugt 50 % mere varme i januar i år, er der i de år, jeg har haft posten kommet 

styr på vores forbrug af varme, el og vand samt div. service kontrakter, så vi i stedet for har 

kunnet bruge mange penge hvert år på nye investeringer. 

Jeg byder min afløser velkommen og vil sørge for en god overlevering.      

 

Beretning fra bankoudvalget v. Flemming Jørgensen: 

 

 

Det resultat, som bankospillet bidrager med til Foreningen Nødebo Kros Venner, lyder på  

kr. 204.982.- mod sidste års resultat på kr. 139.735.-. Det er en pæn fremgang på kr. 65.247.-,  

eller sagt på en anden måde en fremgang på 46 %. 

 

Vort budget for 2009 lød på kr. 150.000.- dvs. vort resultat oversteg budgettet med kr. 54.982.- 

svarende til et plus på ca. 36 %.  

 

SAMMENFALDENDE VIL JEG TILLADE MIG AT KONKLUDERE AT:  

 

RESULTATET FOR 2009 ER MEGET TILFREDSSTILLENDE. 

 

Med til at belyse det tilfredsstillende resultat er, at vi i 2008 havde en tilbagegang i forhold til 

2007 på ca. 50.000.-. Set ud fra den vinkel er det glædeligt og meget tilfredsstillende, at vi nu 

igen er tilbage på sporet, og at der igen er fuld damp på ”Bankokedlerne”. 

 

I forhold til 2008, så har vi i 2009 haft et roligt og jævnt år uden nogle vilde satsninger og eks-

perimenter. Dermed ikke sagt at vi ikke har prøvet noget nyt – for det har vi så afgjort  

og jeg vil driste mig til at sige - VI HAR HAFT SUCCES MED DET NYE. 

 

Et eksperiment fra 2008 med et nyt spil, viste sig, at være særdeles bæredygtig, så pr. 1. januar 

indførte vi dette spil permanent. VI KALDER DET DET GULE INDLEDNINGSSPIL.  

 

Tanken bag spillet var, at vi vidste, at spillerne godt kunne lide spil med høje gevinster, så i 

dette ene spil er den samlede præmiesum sat til kr. 1.000.-. For at deltage i spillet betaler man 

kr. 20 pr. plade.  

 

Fra starten solgte vi lidt over 100 plader pr. spilaften, så indtægten fra dette spil alene, er lidt 

over kr. 1000.- pr aften. 

 

Efter sommerferien satsede vi på en lille tilføjelse til spillet, idet vi oprettede en pulje, hvor 

kroen hver spilaften lagde kr. 100.- i. Puljen blev udløst hvis ens bankonummer stod på et i 

forvejen skraveret felt. Målet var at spillet skulle være endnu mere attraktivt at være med i – 

denne lille krølle på spillet lavede vi uden prisforhøjelser. 

 

Vi fornemmede i løbet af året, at vi med dette ene spil havde fået et virkelig stærkt spil, så det 

var ret nærliggende at forsøge med endnu en udbygning.  

 

Løsningen blev at vi pr. 1.november kastede os ud i endnu et forsøg. Vi lavede et tilsvarende 

spil efter pausen - DETTE SPIL KALDER VI – DET GRØNNE PAUSESPIL. Spillet er fuld-

stændig identisk med det gule indledningsspil. Præmierne og prisen er også identiske. 
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For at få plads til dette spil, blev vi nødt til at fjerne et af seriespillene. Derfor besluttede vi - 

uden prisforhøjelser for gæsterne - at forhøje præmierne i vore fire ekstraspil. Denne præmie-

forhøjelse koster naturligvis noget, men gav samtidig muligheden for øgede indtægter. 

  

Tiltaget gik glat igennem. Og straks fra starten viste det grønne pausespil samme gode tendens 

som det gule indledningsspil.  

 

Pr. 1. januar 2010 er det grønne pausespil nu også permanent. 

  

I det hele taget har fokus i 2009 været, at satse på spil med høje præmier. 

 

I dag synes vi selv, at vi har et attraktivt set-up på kroens bankospil. 

  

Det gule indledningsspil og det grønne pausespil har bidraget væsentligt til det stærkt forbed-

rede resultat i 2009.  

 

Desuden er bankospillet i Helsinge lukket i løbet af året, og vi ser i det hele taget en del nye 

ansigter. 

 

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

  

Den positive udvikling vi i årets løb har oplevet præger os naturligvis. Den opadgående spiral 

er nu en gang sjovere at arbejde med en den nedadgående. KÆMPE STOR TAK TIL HELE 

HOLDET 

 

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

 

NÅR ET STOR SELSKAB SKAL AFLÆGGE ÅRSBERETNING FOR DERES AKTIO-

NÆRER ER DER 2 STORE FOKUSPUNKTER. 

 

Det ene er historien - det er den, jeg lige har fortalt. 

 

Det andet fokuspunkt er hvad med fremtiden? Det er der, det virkelig tæller, det er der værdien 

af selskabet bliver sat. 

 

Og hvordan ser jeg så på fremtiden – LYST !!! – vi er kommet rigtig godt fra start – selv om vi 

har aflyst en spilleaften på grund af dårligt vejr ligger vi her ved udgangen af marts ca. 10% 

over samme periode sidste år, og jeg forventer samme udvikling resten af året, derfor har vi 

også været optimistiske og budgetteret med kr. 200.000.- i overskud i 2010 mod kr. 150.000.- 

sidste år. 

 

 

Situationsrapport fra loppemarkedsgruppen v. Søren Skals: 

 

Søren orienterede om, at han var overbevist om at årets loppemarked – måske ikke på trods af, 

men netop på grund af den økonomiske krise – har gode muligheder for at blive en succes, og 

Søren sætter sin lid til, at de mange engagerede frivillige ressourcer atter i år kan stables på 

benene, og målsætningen er klar: Vi skal endnu én gang slå omsætningsrekorden !!!  
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Fra salen var der enkelte bemærkninger til den samlede beretning: 

 

1) Hanne Yde roste bankoudvalget for introduktionen af de nye givende spil, der var ind-

ført i årets løb; Flemming Jørgensen kunne supplere med, at spillene fandtes andre ste-

der og at bankogruppens pæne resultat i et vist omfang var påvirket af lukning af andre 

spil i Nordsjælland. 

2) Søren Sigsgaard spurgte om bestyrelsen havde overvejet etablering af en hjertestarter 

på Kroen. Niels Lillemose svarede, at bestyrelsen - efter dialog med forsikringsselska-

bet – har skrinlagt anskaffelsen af en hjertestarter. Apparaturet forudsætter  korrekt 

brug, hvilket kræver, at der opbygges en mindre organisation til varetagelse heraf. 

Hjertemassage og mund - til - mund metode, som mange har kendskab til og kan udfø-

re, vurderes af bestyrelsen at være en mere effektiv og anvendelig hjælpeforanstaltning.   

3) På spørgsmål fra Hanne Brandis orienterede Marianne Bille om, at man i kulturudval-

get overvejede at indføre nummererede pladser til fremtidige kulturarrangementer. 

 

 

Der var herefter ikke yderligere spørgsmål til bestyrelsens beretning, som blev godkendt af alle 

de fremmødte. 

 

 

 

 

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   

 

 

Regnskab og budgetter lå fremme på generalforsamlingen 

 

Ib Østlund, økonomiudvalgsformand, fremlagde, gennemgik og forklarede regnskaberne og 

budgetterne.  

 

Regnskaberne forelå underskrevet af revisionen uden anmærkninger og af formand og økono-

miudvalgsformand. 

 

Ib Østlund orienterede om, at 2009 resultatmæssigt havde været et godt år. Likviditetsmæssigt 

er resultatet pænt over det lagte budget. Det er væsentligst forøgelsen i medlemskontingenter, 

bankospillene og overskuddet ved loppemarkedet der har bidraget til det pæne resultat. 

 

Ib gjorde rede for, at det var bestyrelsens mål at fastholde en likviditetsreserve på nogenlunde 

den størrelsesorden (DKK 750.000 – DKK 800.000), vi har i dag; herved er Kroen i stand til at 

modstå flere væsentlige negative budgetafvigelser, der måtte opstå samtidig.   

 

Kaj Sundgaard forespurgte om sammensætningen af indtægten ved specialarrangementer, idet 

Kajs opgørelse af overskuddet ved arrangementerne for Dansk Blindesamfund oversteg det i 

regnskabet anførte beløb. Ib gjorde rede for at dele af overskuddet er medtaget under varesalg i 

buffeten og udlejningsindtægter.   

 

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

 

Ib orienterede kort om budget 2010; orienteringen blev taget til efterretning. 
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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  

 

 

 

Formanden gjorde indledningsvis rede for, at det var magtpåliggende for bestyrelsen at kunne 

stille med kompetente kandidater til afløsning for bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, og 

som ikke ønskede genvalg. 

 

Som det fremgår af indkaldelsen til generalforsamlingen er følgende 7 medlemmer på valg: 

 

 Udvalgsformændene Ib Østlund, Christian Wolfhagen, Johannes Krog og Knud 

Aunstrup. 

 De menige medlemmer Grete Ebbesen, Erik Petersen og Birger Brandis. 

 

Johannes Krog, Knud Aunstrup og Grete Ebbesen har tilkendegivet at de ikke ønsker genvalg, 

medens de øvrige 4 medlemmer har tilkendegivet at de er villige til genvalg. 

 

Bestyrelsen stillede forslag om at de 3 nye bestyrelsesmedlemmer skulle være: 

 

 

Lisbeth Larsen 

Søren Skals 

Jens Seeberg. 

 

 

Der var ingen andre forslag, hvorfor valgene blev godkendt som følger:    
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8.1. Valg af udvalgsformænd 

 

Økonomiudvalgsformand Ib Østlund genvalgtes, driftsudvalgsformand Christian Wolfhagen 

genvalgtes, Bruno Bjerre fratrådte som ordinært medlem og nyvalgtes som ejendomsudvalgs-

formand og Lisbeth Larsen nyvalgtes som informationsudvalgsformand, alle for en 2 års peri-

ode. 

 

8.2. Valg af ordinære medlemmer 

 

Erik Petersen og Birger Brandis genvalgtes, medens Søren Skals og Jens Seeberg nyvalgtes, 

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 

Anne Mette Andersen, ordinært medlem  

Jens Seeberg, ordineært medlem 

Erik Petersen, ordinært medlem 

Jakob Thorndahl, 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 Kaj Sundgaard blev genvalgt som 

revisorsuppleant. 

 

Ad. 10: Eventuelt 

 

Der forelå ingen punkter under eventuelt. 

 

 

Dirigenten takkede forsamlingen for fremmøde. 

 

Niels takkede dirigenten for indsatsen og de fremmødte for god ro og orden. 
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Endvidere takkede Niels de 3 afgående bestyrelsesmedlemmer for deres store og mangeårige 

indsats for Kroen og hævede generalforsamlingen. 

 

 

 

 
 

Søren Skals   Birger Brandis 

(dirigent)   (referent) 


