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Nødebo, den 31. oktober 2018

BESTYRELSESMØDE, mandag den 5. november 2018
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Mogens Bastrup, Bruno BjerreAnn-Britt Thorndahl, Knud Ebbesen,Hanne Toke, Kirsten
Aunstrup, , Ib Østlund, Lene Thorsen, Camilla Svanebjerg, , Joan Staal Nielsen, Erik Wedø.
Afbud: Lisa Kragh, Lorna Birgitte Rudd, Annette Munk Sørensen, Iben Bækgaard,

Afbud til næste møde, mandag den 3. december 2018:
Send en sms til 5277-1871 eller en mail til hanne.toke@gmail.com
Valg af ordstyrer:
Camilla.
1. Spørgetid/Henvendelser
Ann Britt har fået henvendelse fra en politiker i Fredensborg, der gerne vil pege på
Nødebo som årets mest danske by. Har været sendt i radio 24/7.
2. Kommentarer til referat
Ingen kommentarer.
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen kommentarer.
4. Udvalgsformændenes beretning:
Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Der forsvinder frikadeller fra fryseren!! Man har observeret at poserne med frikadeller i
fryseren bliver åbnet – og der forsvinder nogle stykker fra hver pose. Frikadellerne er reserveret
bankoudvalget – så fingrene væk fra dellerne!!
Det går ikke så godt som det plejer. Der kommer i gennemsnit 95 – 97 personer, hvilket er
Færre personer end der kom sidste år på samme tid sidste år.
Udvalget forventer at komme til at overholde budgettet i indeværende år.
Udvalget overvejer at sætte et ”loyalitetsprogram” i værk fra næste år som et forsøg.
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Udvalget har sagt farvel til Søren indkøber. Der er etableret en midlertidig ordning
vedrørende indkøb. Udvalget arbejder videre på en permanent indkøbsordning.
Kroen har været lukket i efterårsferien, hvilket ikke har været tilsigtet. Der udarbejdes en
liste over lukkedage.
Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk
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Banko opvaskerne har sagt op, og lige nu leder udvalget efter nye opvaskere i samarbejde
med Jack.
Det er en udfordring at få besat buffist vagter. Derfor er det besluttet at buffisterne kan
være alene på vagterne.
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Der er skiftet vinduer i køkkenet og der kommer nye fuger i de øvrige vinduer.
Bruno har snakket med skiltemanden vedrørende elektronisk reklameskærm, og har fået et
tilbud på skærm og diverse tilbehør. Målene er 150 x 125 cm. Prisen er 165.000 kr. i alt.
Hertil kommer fundament.
Alle udvalg bedes overveje og undersøge hvad en reklameskærm kan bidrage med i deres
udvalg. Og melde tilbage til Ann Britt senest d. 19. november.
Bruno undersøger om kommunen kan give tilladelse.
Sættes på næste møde.
Infoudvalget, Ann-Britt Thorndal
Dokumenterne vedrørende GDPR er nu færdige, og sendt til bestyrelsen.
En enkelt kommentar til ”privatlivspolitik”: Bør kaldes den selvejende institution Nødebo
Kro.
I øvrigt ikke nogle kommentarer.
”Vejledningen til procedurer og arbejdsgange” og ”Privatlivspolitik” lægges på
hjemmesiden. Alle udvalgsformænd og tovholdere for interesssegruppper bedes sikre at
vejledningen og privtlivspolitik kendes af alle de frivillige der behandler persondata.
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup.
Kulturudvalget er kommet godt i gang med de nye sæson. Der er tilfredshed med
fremmødet til arrangementerne.
”Skuespilrummet” (til omklædning for de optrædende) skal renorveres og moderniseres.
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Halloween gik rigtig godt.
Der er udarbejdet et årshjul hvor alle aktiviteter er beskrevet med en tovholder.
Juletræs fest for børn d. 9. december kl. 10 til ca 13.30 er planlagt.

Økonomiudvalget, Ib Østlund
Likviditeten er OK.
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5. Særlige punkter på dagsorden - nye samt opsamling af gamle
•

Afløserliste for vicevært under ferie og fridage. Bruno

Udskudt til næste møde

•

Hoveridag.
Joan drøfter problemet med mangelfuld rengøring af køkkenet i driftsudvalget, og
vender tilbage med et forslag til løsning.
Har været drøftet i driftsudvalget. Der er ikke nogen afklaring endnu.
Sættes på næste møde

•

Databehandleraftale med Dropbox eller alternativ. V. Ann-Britt.
Hvis vi skal have en aftale med ”drop box business” skal der betales for antal
brugere. Ann Britt arbejder videre. Sættes på næste møde.
Lisbeth laver en jobbeskrivelse for redaktør arbejdet i Kirke & Kro. Når vi har en
beskrivelse udarbejdes et jobopslag med henblik på at finde en frivillig person der
vil overtage jobbet.

•

Automatisk betaling af medlemskontingent og opkrævning via PBS – Ib & Erik.
Der kræves et ekstra modul i foreningsadministrator, og medlemmerne skal oprette
sig med kortoplysninger.
Den simpleste og billigste løsning er et link i den mail der sendes rundt til
medlemmerne, hvor man betaler via mobile pay. Det kræver et modul tilkøb i
foreningsadministrator.

•

Indtastning af mobilepay på kassen – droppe at skrive i bogen.
Joan arbejder videre på en vejledning.
Udskudt til næste møde.
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6. Eventuelt.
Vi har besluttet at lukke mobile pay mobil nummeret fra den gamle løsning.
7. Næste møde mandag den 3. december 2018 kl. 19.30 i Sydværelset.
8. Kommende møder, 2018
HÆNGEPARTIER
Retningslinjer for udlejning til fremmede entreprenører - Joan Staal Nielsen
Retningslinjer for allokering af lokaler til interessegrupper, samt hvornår
medlemsaktiviteter må vige for udlejning - Joan Staal Nielsen
Medlemsoprettelse via mobile pay - Lene Thorsen

Punkter til dagsorden til næste møde:
1. Beslutning om indkøb af elektronisk reklameskærm. Bruno og Ann-Brit.
2. Afløserliste for vicevært under ferie og fridage. Bruno.
3. Hoveridag. Joan drøfter problemet med mangelfuld rengøring af køkkenet i
driftsudvalget, og vender tilbage med et forslag til løsning.
4. Databehandleraftale med Dropbox eller alternativ. V. Ann-Britt.
Hvis vi skal have en aftale med ”drop box business” skal der betales for antal
brugere. Ann Britt arbejder videre.
5. Automatisk betaling af medlemskontingent og opkrævning via mobile pay – Ib &
Erik.
6. Indtastning af mobilepay på kassen – droppe at skrive i bogen. Joan
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