Nødebo Kro
Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746
kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Blistrup, den 22. september 2016
BESTYRELSESMØDE, mandag den 5. september 2016
Til stede: Kirsten Aunstrup, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Camilla
Svanebjerg, Ib Østlund, Merete Rosenberg, Lene Thorsen, Bruno Bjerre, Luise Theil Kuhn
Afbud: Søren P. Østergaard, Tilde Gylling, Jens Lassen

Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 3. oktober, er du meget velkommen
til at sende en mail til jenslassen26@live.dk
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 5. september kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Valg af ordstyrer: Camilla Svanebjerg
2. Spørgetid/Henvendelser
Orientering om Mobile Pay, Lene Thorsen
Mobile Pay skal opsættes således, at det er sikkert for Kroen.
Det blev besluttet at implementere det overalt på Kroen, også til køb af medlemskaber.
Ib Østlund koordinerer med Lene Thorsen.
Anne Mette Kegel foreslog, at der kunne laves billedskole på Kroen.
Anne Mette har lang erfaring med det fra Klaverfabrikken i Hillerød.
Camilla Svanebjerg koordinerer, at der laves et oplæg til en forretningsmodel til endeligt forslag til
bestyrelsen.
Ann Britt Thorndahl fortalte om Loppemarkedet, orientering.
Der skal findes en ny loppegeneral.
3. Kommentarer til referat
Ingen
4. Kommentarer til dagsorden
Ingen
5. Udvalgsformændenes beretning
IB ØSTLUND - økonomiudvalget
Foreningens regnskabsresultat for første halvår er dårligere end budgetteret. Der er vigende indtægter fra
banko og fald i medlemskontingenterne.
Et pænt loppemarkedsresultat kan ikke opveje ovennævnte manglende indtægter, og der må forventes
underskud for året.
Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk
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Slettet: 16. september 2016
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Nødebovej 26
3480 Fredensborg
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kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

Institutionens resultat for første halvår er lidt bedre end budgetteret. Der har været større omsætning i baren.
De samlede nettolejeindtægter svarer til budgettet. Lejeindtægterne fra hestelængen er mindre end
budgetteret.
Årets resultat forventes at svare til det budgetterede.
Kroens samlede likviditet er tilfredsstillende
Omlægning af Institutionens kreditforeningslån:
Hillerød kommune har på sit byrådsmøde 31. august givet os tilladelse til at omlægge Institutionens lån til en
lavere rente med samme løbetid. Tilbud fra Realkredit Danmark blev behandlet, og foreningens formand og Ib
Østlund blev bemyndiget til at optage det nye lån som vil nedsætte de årlige terminsbetalinger med ca. kr.
29.000 årligt.

KIRSTEN AUNSTRUP – kulturudvalget
Første møde i KU afholdt den 31. aug. sammen med billetsælgerne.
Årets vagter blev fordelt, og de næste møder fastlagt til den 28. sep. og 2. nov., hvor resten af årets møder
fastlægges.
Alle interesserede i næste års planlægning kan møde os den 18. sep. kl 14 – inden årets første arrangement
med Michael Bojesen kl 16.
På den måde kan man få indflydelse på næste års program, men man skal samtidig også involvere sig og påtage
sig ansvar for eget forslag.
FLEMMING JØRGENSEN - bankoudvalget
Vi har i en længere periode haft nogle udfordringer med bankospillet, med lidt vigende og svingende antal
spillere.
En af udfordringerne kan være det meget store og eskalerende udbud af Netspil der er kommet i de sidste par
år.
Bankospillet når ikke det budgetterede resultat for indeværende år.
MERETE ROSENBERG - driftsudvalget
Intet

Lisbeth Larsen - infoudvalget
Vi håber nu på en varig løsning af Layouter-problemet.
Nanna Wichman har lovet at lave 2 blade, dvs. at det sidste er oktobernummeret.
Men nu er der én, som har meldt sig på banen, og på mandag d. 12. skal vi alle mødes på kroen.
Det lyder til at det bliver en god løsning. Nanna vil gerne stå i baggrunden og supplere om nødvendigt,
og ellers bliver jobbet nok overtaget.
Vi har problemer med at finde en installationsfil til InDesign, men nu ved vi, hvad der skal gøres og det
løser sig sikkert uden de store ekstra-udgifter.
BRUNO BJERRE - ejendomsudvalget
Der er installeret nye vinduer i tagetagen på Loppeladen, således at der er tre vinduer i taget mod nord og et
enkelt vindue i gavlen mod vest.
Det giver både masser af ventilation og lys under afviklingen af loppemarkedet og er en stor forbedring af
rummet generelt og til loppemarkedet i særdeleshed.
Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk
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6. Opfølgning af punkter fra tidligere møder
Forslag om Juleaften på Kroen ved Lorna og Joan:
Der var flertal for at sige ”nej tak” hertil, da det vil koste Kroen midler at holde åbent, og fordi der
skal være weekendvagt tilkoblet.
Camilla Svanebjerg formidler svaret.
7. Særlige punkter til dagsorden
Lisbeth Larsen orienterede om arbejdet med tilrettelæggelsen af Kroens jubilæum
Arbejdet forløber godt.
Eventkoordinator, forslag her om:
Der er ikke ressourcer til at forsøge at få det gennemført på nuværende tidspunkt
Låneomlægning, Ib Østlund
Bestyrelsen indstiller og vedtager, at lånene omlægges som foreslået af Ib Østlund
Driftsudvalget forventer at overskride budgettet
Hestelængen udlejes ikke nær nok ud i forhold til sidste år.
Det blev besluttet, at der skal laves lister over alle medlemmer i alle grupper.
Listen skal sammenholdes med og kontrolleres i forhold til Kroens medlemsregister.
Ib Østlund koordinerer dette.
Revisorer
Der skal findes revisorer til Kroen
Ib Østlund, Lisa Kragh og Karl Erik Hansen undersøger muligheder.
Ny loppegeneral
Der er indkommet et forslag, som der arbejdes videre på.
Kontorfællesskab
Det blev besluttet, at det er ok, at man som medlem af Kroen bruger lokaler til at skrive
ansøgninger m.v. i.
Nedenstående punkter kom ikke med i den afsluttende pulje, fra før sommerferien, og
står over til den kommende sæson
1. Sammenstød mellem Kroens egne begivenheder og arrangementer og planlagt
udlejning
2. Åbningstider i sommerferien
3. Kroens økonomi: Planlægning et halvt år i forvejen med driften
4. Regler for ”spontan” udlejning af Kroen
Eventuelt
Intet
Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk
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Næste møde, kommende mødedatoer
Næste møde er mandag den 3. oktober kl. 19.30
Liste over kommende datoer, alle dage er mandage
2016
2017
7. november
9. januar
5. december
6. februar
6. marts
27. marts GENERALFORSAMLING

Mailforsendelse: 14 medlemmer af bestyrelsen
bebjerre@gmail.com; camilla@svanebjerg.dk; flemming@herluf.net; kirsten@aunstrup.com; jenslassen26@live.dk;
lisakragh@dlgmail.dk; olis@larsen.mail.dk; merete.rosenberg@yahoo.com; privatthorsen@gmail.com luisetheil@gmail.com
tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; ib@oestlund.dk; keh@godmail.dk

Til genbrug

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh,
Luise Theil Kuhn, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Lene Thorsen, Søren
P. Østergaard, Ib Østlund

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk
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