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Nødebo, 13. januar 2015 

GODT NYTÅR  
 

Bestyrelsesmøde 
Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Lisbeth Løw, Jens 
Lassen, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen 
Afbud: Mogens Hansen 
Tilde Gylling forlod mødet kl. 20:50 
Uden afbud: ingen 
 
Der er afholdt bestyrelsesmøde i Sydværelset 
Mandag den 12. januar 2015 kl. 19.30  
med følgende dagsorden 
 
1. Spørgetid 
Der var mødt: ingen 
 
2. Gennemgang af dagsordenen 
Der var følgende kommentarer og input: 

 Projektor til kulturudvalget, se længere nede 

 Fondsudvalget 
 
3. Gennemgang af sidste mødes beslutninger 

 afslutning af Budget 2015, efter indsendelse af budget tal fra udvalgene 
udskydes til næste møde 

 

 adgangsvejen og rampen (snart færdig): tak til de implicerede for indsatsen 
 

 Forslag til rengøringsaftale viceværten/drift 
Christian omdeler senere i aften 

 
4. Særlige punkter til dagsordenen  
 

 Generalforsamling 2015 
Genopstilling af kandidater. Nedenstående er på valg og genopstiller / genopstiller ikke, som anført. 
Lisbeth Løw – nej 
Bruno Bjerre - ja 
Tilde Gylling - ja 
Flemming Jørgensen - ja 
Lisa Kragh - ja 
Poul Rudbeck – nej 
Der skal vælges en formand for medlemsudvalget 
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Medlemsarbejdsgruppen udarbejder et kommissorium, som fremsendes som forslag til 
generalforsamlingen 
Tre vakante pladser til bestyrelsen 
 

 Sponsoraftale med Danske Bank om akustikvæg i Salen 
Et udkast til sponsoraftale med Danske Bank om en ny akustikvæg i Salen blev forelagt. 
Aftalen indebærer, at Danske Bank bidrager med 25.000 kr. til akustikvæggen. 
Bestyrelsen bemyndiger kulturudvalgsformanden og bestyrelsesformanden til at indgå en 
sponsoraftale med Danske Bank på basis af udkastet. 

  

 Låneomlægning 
Bestyrelsen har erfaret, at Hillerød Byråd har vedtaget at garantere for et 30 årigt lån til 
Sigerslevøster Forsamlingshus. Derfor beslutter bestyrelsen at sætte ansøgningen om omlægning 
af vores lån til et 20 årigt 2 % lån i bero og i stedet ansøge Hillerød Kommune om at stille en 
kommunegaranti for et nyt 30 årigt kreditforeningslån med en årlig ydelse, der svarer til den 
nuværende ydelse. 
Til støtte for ansøgningen bedes Ejendomsudvalgsformanden udarbejde en liste over de ting, 
som det forventede provenu på ca. 750.000 kr. tænkes anvendt til.  
  

 Henvendelse fra Nødebo Bæredygtigt: 
”Til Nødebo Bæredygtigt 
Vi har modtaget jeres Notat om Energioptimering mm. af Nødebo Kro, og Bestyrelsen vil gerne 
udtrykke sin anerkendelse af det store arbejde og engagement, som notatet er udtryk for. 
  
Mange af de punkter, der er nævnt i Notatet, er kendte og står også på Bestyrelsens ønskeliste. 
  
Desværre er Kroens økonomi sådan, at vi hele tiden må prioritere, hvad vi anvender vores penge 
til. I 2014 har vi haft ekstraordinære udgifter til nye borde i salen, renovering af viceværtboligen, 
udskiftning af hårde hvidevarer, herunder køleanlægget i buffeten. Herudover har vi forbedret 
adgangen til Kroen. 
  
Alle disse udgifter har været nødvendige, for at Kroen kan fungere på en god og sikker måde for 
brugere og ansatte. 
  
De ekstraordinære udgifter, som vi har haft i 2014, betyder desværre, at vi i 2015 ikke vil være i 
stand til at egenfinansiere ting, der ikke er absolut nødvendige for at sikre Kroens drift på kort 
sigt. 
  
Bestyrelsen undersøger alternative finansieringskilder, som kan gøre det muligt at gennemføre 
forskellige renoveringsopgaver i en strengt prioriteret rækkefølge: 

• Et fondsudvalg undersøger muligheden for at skaffe fondsmidler til en 
energirenovering af belysningen i salen. 

• Bestyrelsen vil indgå en sponsoraftale med Danske Bank for at finansiere en ny 
akustikvæg i salen. 
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• Vi undersøger mulighederne for at udnytte det lave renteniveau til at rejse ekstra 
kapital. 

Bestyrelsen vil således først være stand til at tage endelig stilling til jeres forslag om hvordan 
renoveringsopgaverne skal gribes an, når vi har overblik over vores økonomiske muligheder. 
Mvh..” 

  

 Projektor i Salen (Kulturudvalgets ansøgning) 
Bestyrelsen har drøftet ansøgningen og imødekommer den. 
 

 Fondsudvalget 
Det har vist sig vanskeligt at opnå fondsstøtte specifikt til ny belysning i salen.   

Fondsudvalgets kommissorium ændres derfor som følger: 

1. Fondsudvalget er nedsat af Nødebo Kros Bestyrelse  
2. Fondsudvalgets opgave er at søge fondsmidler / sponsorater til videreudvikling af Nødebo Kro - 

med speciel fokus på ejendomsforbedringer 
3. Fondsudvalget koordinerer sit arbejde med og skal have adgang til informationer fra de andre 

udvalg under Bestyrelsen  
4. Bestyrelsen udpeger et medlem til Fondsudvalget blandt sine medlemmer  
5. De specifikke forbedringer iværksættes af Ejendomsudvalget eller andre udvalg 

6. Nuværende medlemmer af fondsudvalget er:  
Nina Horn, Bodil Davidsen, Knud Jensen og et bestyrelsesmedlem.  

Nye medlemmer er velkomne 
 
5. Udvalgsformændenes beretning 
 
Bestyrelsesformanden, Poul Rudbeck 
intet 
  
Bankoudvalget, Flemming Jørgensen 
Bankoafslutning var meget flot, gæsterne fik en fin aften. 
Der er et pænt overskud, svarende til eller lidt over resultatet i 2012.  
Der arbejdes med nye spil og alternativer i en forsøgsperiode 
 
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen 
Orientering om de sidste arrangementer 
Forslag til ny rengøringsaftale med viceværten, som overtager hele Kroens rengøring 
Indkøbskort / kontokort til viceværten, så træk og udlæg af egne midler undgås. 
Lisa undersøger mulighederne, også med Kroens indkøber. 
Ansøgning om ny adgangsordning til billardrummet, så nøglen ikke skal hentes ude i byen (Christian) 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Ny adgangsforhold i gården er etableret og meget flot anlagt. 
Der er malet i buffeten i juleferien. 
Gulve i krostue og bar er desuden slebet og lakeret. 
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Infoudvalget, Lisbeth Larsen 
Intet  
 
Kulturudvalget, Lisbeth Løw 
Fin afslutning på efterårets arrangementer med gode besøgstal 
HUSK: Nødebo Kro sælger ikke gløgg, men kun glühwein 
Formanden har deltaget i møder om Koordineringsplaner med øvrige koncertarrangører i Hillerød 
 
Økonomiudvalget, Lisa Kragh 
Orientering 
 
6. Eventuelt 
intet 
 
7. Næste møde 
mandag den 2. februar 2015 – afbud Bruno Bjerre 

 
8. Oplæsning af beslutningsreferat 
Referat oplæst 
 
 
 
Til genbrug 

Til stede: Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, 
Jens Lassen, Lisbeth Løw, Poul Rudbeck, Camilla Svanebjerg, Christian Wolfhagen 
 
Afbud: 
 
Uden afbud: 
 
Kommende møder 
mandag den 2. marts 2015 (R & B) 
mandag den 23. marts 2015 (GF)  
 
Mailforsendelse, 14 personer  
'Bruno Bjerre' <bebjerre@gmail.com>; camilla@svanebjerg.dk; 'Christian Wolfhagen' <christian@wolfhagen.name>; 
'flemming jørgensen' <flemming@herluf.net>; 'Jens Lassen' <jenslassen26@live.dk>; olis@larsen.mail.dk; 'Lisbeth Løw' 
<lisbethloew@yahoo.dk>; 'Lisa Kragh' <lisakragh@dlgmail.dk>; Mogens Hansen <lone-mogens@egebakken.dk>; 
'Inger og Poul Rudbeck' <p.rudbeck@mail.dk>; tildegylling@gmail.com; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk  
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