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Blistrup, den 4. oktober 2017

BESTYRELSESMØDE, mandag den 4. september 2017
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg,
Annette Munk Sørensen, Lene Thorsen, Søren P. Østergaard, Ib Østlund
Afbud: Karl Erik Hansen, Joan Staal Nielsen, Iben Bækgaard, Mogens Bastrup

Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 2. oktober, er du meget velkommen
til at sende en mail til jenslassen26@live.dk
Kirsten Aunstrup afbud, erstattes af Knud Ebbesen den 2. okt
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 4. september 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden
Valg af ordstyrer: Søren P Østergaard (fast ordstyrer)
1. Spørgetid/Henvendelser
Christian Wolfhagen (loppegeneral) orienterer om Loppemarkedet 2017
Mange faste lopper havde forfald på dagen – det gik dog alligevel
Godt vejr fra slut til start
Ca 30.000 mindre indtjening, 25 % færre besøgende
Ros til den yngre generation for deres indsats
Øl vand og kaffe salget lidt reduceret, primært pga det faldende besøgstal
DR var til stede under afviklingen af Loppemarkedet.
Christian Wolfhagen fortsætter som loppegeneral næste år.
Planlagt loppejulefrokost - i februar - som ”startskud” for næste loppemarked
Der savnedes pressedækning i samme omfang som tidligere.
Søren Østergaard takker Christian Wolfhagen for indsatsen
2. Kommentarer til referat
Ingen
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen

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

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk
4. S E P T E M B E R 2 0 1 7

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

udskrift 04-10-2017 15:36

re

4. Udvalgsformændenes beretning
Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Fravær – forelagt af Camilla Svanebjerg
I årets første 8 måneder har Banko haft 102 gæster i gennemsnit pr. aften.
Det rækker til, at budgettet holder, såfremt vi forbliver på det niveau. Desværre ser det ud til, at
den forøgelse på 10 - 15 procent, som vi oplevede i nogle af sommerugerne, ikke hænger ved.
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Fravær – forelagt af Camilla Svanebjerg
o Driftsudvalget arbejder videre på det færdige forslag til udlejning – forventes klar til næste
møde
o Beskrivelse af viceværtens opgaver:
Arbejdsgruppen afholder møde med deltagelse af Jack Bjørkbom, Bruno Bjerre, Søren
Østergaard og Joan S. Nielsen i oktober/november, efter ønske fra Jack Bjørkbom.
o Referater fra driftsudvalget bliver fremover hængt op i lighed med bestyrelsesreferatet
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Varmelegeme i tanken i kælderen gået itu og udskiftet
Fredagscaféen ønsker ny fryser i kælderen – indkøbes og opstilles
Billardbordet er renoveret med klæde og bander
Infoudvalget, Lisbeth Larsen
Evalueringsmøde i bladudvalget har været afholdt
Nye arbejdsgange med bl. a. brug af skabeloner tænkes indført for at reducere det store arbejde,
det er at lave bladet.
Indkøringen var ikke uden problemer, men evalueringen har bragt mere orden i forretningsgangen
Hjemmesiden:
Der er ikke nogen endelig afklaring endnu. En afløser for nuværende webmaster er stadig ikke på
trapperne.
Evaluering af Kirke og Kro
Lisbeth Larsen:
Der er for lidt stof omkring annoncering og omtale af arrangementerne på Kroen og i kirken
Annoncerne skal redigeres og omplaceres
Der er i øvrigt annoncører nok pt.
Skriften kunne være mere tydelig (dog kun få bemærkninger herom)
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Møde med pressen afholdt dags dato vedr samarbejde med kulturlivet i Hillerød
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Kulturudvalgsmøde: Lisbet Kaare, Lisbeth Løw og Marianne Bille trækker sig tilbage efter mange
års indsats i udvalget
Der savnes og efterlyses derfor nye medlemmer til udvalget
Konsekvensen af manglende arbejdskraft vil blive færre arrangementer i den kommende sæson
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Fravær
Økonomiudvalget, Ib Østlund
Regnskabet bragt á jour pr 1.6
Halvårsregnskabet: Vi følger budgettet for 2017
Orientering om status for de forskellige udvalg
Formandens indlæg
Intet

5. Særlige punkter på dagsorden
• Halvårsregnskab – bruttoavance – Ib Østlund orienterer, se ovenfor
•

Evaluering af ny version af Kirke og Kro – Lisbeth Larsen – se ovenfor

•

Flere aktiviteter for børn – Kirsten Aunstrup:
Kulturuge for børn, Camilla Svanebjerg med flere (Charlotte Zier Bro og Helene Dahl) står
for kulturugen for børn og ønsker samarbejde med Kulturudvalget

•

Retningslinjer for allokering af lokaler til interessegrupper
Camilla Svanebjerg:
Hvem har ret til hvilke lokaler hvornår, affødt af bl. a. gymnastik og børnespiseklub
Drøftelser med konklusion:
Knud Ebbesen anmodes om en skriftlig prioritering / retningslinjer for lokalefordelingen på
Kroen
Søren P. Østergaard taler med viceværten om etablering af ny elektronisk kalender til bedre
styring af udlån og udlejning af lokaler

•
•

•

Status på fokusområder i 3. kvartal 2017
Strategiske overvejelser – Annette Munk Sørensen
I gang med forarbejdet, hvorefter kommer et forslag
Tiltrækning af frivillige på alle fronter, strategi – Joan Staal Nielsen, Driftsudvalget + Camilla
Svanebjerg
Man er i gang og et oplæg følger på næste møde
Udfordringer vedr. medlemskaber og mobile pay – Iben Bækgaard og Camilla Svanebjerg
Oplæg fra Iben Bækgaard sendes til Ib Østlund til senere fremlæggelse

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

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk
4. S E P T E M B E R 2 0 1 7

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

udskrift 04-10-2017 15:36

re

6. Opfølgning på punkter fra tidligere møder
Status ekstra afløsere for viceværten søges – (arbejdsgruppe: Joan S.N, Søren P.Ø., Bruno
B., Jack B.)
Man mødes efter 2. oktober og fremlægger senere
Status hjemmeside - Lene Thorsen
o Nye billeder i forbindelse med udlejning
o Lene Thorsen or om hjemmesidens tilrettelæggelse og etablering
o Status retningslinjer for udlejning til fremmede entreprenører – Joan Staal, dato
pt udskudt til efter sommerferien – september møde?
Ref herom fra sidste møde
Regler for udlejning til fremmede entreprenører, specielt i forbindelse med offentlige
arrangementer med entrébetaling, ved Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget har drøftet emnet.
Bekymringen er risikoen for sammenfald af kulturens arrangementer og fremmede arrangementer
Desuden problematiken om indtægter ”ud af huset” i stedet for akkumulering på Kroen.
Driftsudvalget udarbejder et udkast til retningslinjer for udlejning til fester og andre formål
med henblik på udredning vedr. entréindtægter i forbindelse med kommerciel udlejning.
Hensigten er at der ingen entré skal være til offentlige arrangementer.
7. Eventuelt
8. Næste møde: mandag den 2. oktober
9. Fokusområder 2017 – datoer og arbejdsgrupper/tovholdere
• Introvejledning til nyankomne, oversigt over bl. a. interessgrupper – Lene Thorsen og Søren
Østergaard – Ultimo 2017
• Familiemedlemskaber – Camilla Svanebjerg og Ib Østlund – Inden generalforsamlingen
2018
• Medlemskort – Camilla Svanebjerg
Udgangen af marts 2018 ved Ib Østlund og Knud Ebbesen
Kommende møder
mandag den 6. november
mandag den 4. december: afbud Jens Lassen
2018
mandag den 8. januar
mandag den 5 februar
mandag den 5. marts
mandag den 19. marts - GENERALFORSAMLING
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