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BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. september 2020, kl. 19.30 i Søværelset 
REFERAT                                                                      
Til stede: Ann Ulrich, Britt Isabell Olsen, Bruno Bjerre, Charlotte Dam, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan 
Kongerslev, Jens Lassen, Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, , Tilde Gylling,  
Afbud: Knud Ebbesen, Frank Holst Andersen, 
Afbud til næste møde, mandag den 5. oktober kl. 1930: 
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk  (CTRL+ klik) 
 
Frist for indsigelse eller kommentar til dette referat er tirsdag den 15. september 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 7. september 2020 kl. 19.30 med følgende 
dagsorden  

  
 

1. Spørgetid/Henvendelser 
    
Til drøftelse 
Forslag fra Nødebo Lokalråd v. Oliver Kaufmann 
Oprettelse af en ”pop-op” butik/café på Nødebo kro – se bilag 1 
Arbejdsgruppe nedsættes til undersøgelse af, om etablering af butik kan gennemføres lovligt i 
forhold til gældende bestemmelser, placering og økonomi  i forhold til Kroens øvrige aktiviteter 
Drøftelserne bør indgå i planerne om Kroens fremtid 
Britt Isabell går i gang med undersøgelser og tager kontakt til Oliver 
 
Til orientering 
Gå-klub for mænd, + 60 med forankring i Kroens medlemssegment 
Formanden orienterer om afholdt møde med DGI, Hillerød – se bilag 1 
Det er aftalt at dere etableres et tilbud tirsdag fra 10 til 11 
Medlemskab af kroen forlanges, og betales af DGI 
 

2. Kommentarer til referat fra konstituerende møde 
Ingen 
 

3. Kommentar til dagsorden 
Ingen 
 
 
Til beslutning 
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4. Forslag til ny forretningsorden – se bilag 2 
Forslaget gennemgået, tilrettet og revideret, genudsendes 
Evaluering af de enkelte møder kan finde sted, kort og lige efter mødet. 
 
 
Til drøftelse 

5. Økonomiudvalget, organisering og bemanding 
Erik Wedø orienterer om drøftelser med den tidligere formand for økonomiudvalget 
Konklusion:  
Man fortsætter arbejdsfordelingen som hidtil, oge EW varetager både formands- og 
kassererfunktionen 
Økonomiudvalget er Ib Østlund, Conny Østlund og Erik Wedø 
 
Til drøftelse 

6. Handleplan for bestyrelsesarbejdet – se bilag 3 
Herunder forslag om etablering af Workshop (NBK 2025) – se bilag 4 
Formanden orienterer 
Visions Workshop 
Nye tiltag skal være bæredygtige økonomisk, nyt ind, gammelt ud 
Undersøg mulighed for at skaffe deltagere til workshop 
Gerne yngre medlemmer af kro og lokalsamfund 
Italesættelse af nye initiativer, brainstorming, mål og handleplan 
Britt Isabell Olsen, Jan Kongerslev og Hanne Toke indgår i arbejdsgruppen om workshop, 
planlægning og igangsættelse 
Ann Ulrich vil forsøge at finde nye yngre medlemmer 
Facilitering af projektet: rådgivning forsøges indhentet i Kulturværftet i Helsingør 
 
Nødebo dag afventer nærmere planlægning 
 
Musikrum og legeplads 
Bruno Bjerre går til tidligere projektmagere med henblik afklaring af status 
 
 
Til drøftelse og afgivelse af input  

7. Hvor skal vi hen med kulturlivet i Hillerød kommune – se bilag 1 
Formanden orienter og samler op 
 
Hillerød kommune inviterer én person til drøftelser om kommunens kulturfremtid 
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Kirsten Aunstrup har tilmeldt sig, og Hanne Toke lige så 
Ideer: 
Filmklub 
Fælles bogudveksling 
Sangaftener / gospel workshop 
Fælles gåture / skovvandringer med guide 
Madhold med undervisning / inspiration 
 
Bemærk 
Loppemarked skrevet i Kroens kalender søndag den 22. august 2021 
Hanne Toke kontakter Knud Ebbesen og Frank Holst Andersen med henblik på afklaring i forhold 
til arrangementet Stafet for Livet og udlejning af Kroen den 27-28-29 august 2021 
Loppegeneralen skal ligeledes inddrages i den endelige aftale 

 
 

8. Udvalgsformændenes beretning 

 

a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup 

Der har nu været op til 102 gæster ved arrangementerne, der er ved at være fuldt hus igen 

Problematisk med kø-gangen ved buffeten drøftet 

 

b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev 

Nervøs og anstrengt start på Sæsonen, fastholdelse af det etablerede system fra første åbningsdage 
Ny affaldsordning med regulær sortering af Kroens affald er etableret 

Tilpasning af forholdene efter de erfaringer, der løbende høstes 

Der lukkes for eksterne gæster i en periode i baren i løbet af bankoaftenen 

Drøftelse om regelsæt vedr. afvikling af julemarked og halloween (”publikumshåndtering”) 

Medlemsudvalget varetager arrangementerne 

Britt Isabell Olsen tiltræder driftsudvalget som repræsentant for medlemsudvalget 

Det henstilles til Kulturudvalget at udpege en repæsentant til Driftsudvalget i setedet for Grete 

Ebbesen, som er udtrådt af Driftsudvalget 

 

c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 

Plastskærme ophængt, kunstnerrum renoveret (fortsætter lidt endnu) 

Nye håndklædedispensere (papirruller) ophænges i billiardtoilet og kunstnertoilet 

Inden længe også bedre lys i Søværelset, nye pærer i lamperne 
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d. Infoudvalget, Ann Ulrich 

”Kursus” og vejledning hos Jan Hovard om redigering i hjemmesiden 

 

 

e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup 

Kulturudvvalget har udarbejdet retningslinjer for afvikling af arrangementerne i respekt for 

myndighedernes covid-19 vejledninger. 

Der har i den forbindelse  været tæt dialog med driftsudvalget 

Vi er klar til at åbne sæsonen med begrænsinger i antal gæster, og behov for en ekstra frivillig 

ved hvert arrangement.  

Der  kan være 90 i salen til en koncert med siddende publikum. 

Spisning i Krostuen med 30 pladser og i Driverhuset til 26 giver mulighed for i alt 56 spisende 

gæster 

Til Nøddeknækkeraftener kan der være 40 dansere i salen ad gangen, og til Mad & Musik 

arrangementerne kan vi rumme 70 gæster placeret siddende ved borde i salen, hvoraf 10 par 

ad gangen må danse 

Vurderingen er, at budgettet holder i 2020, men hvis restriktionerne fortsætter ind i 2021, 

kan der blive udfordringer med enkelte af arrangementerne, hvor vi oprindeligt har kalkuleret 

med større publikum. 

 

Orientering: 

Michala Petri tilbyder koncert i løbet af sæsonen, det aftales nærmere, hvorledes man kan 

modtage og afvikle tilbuddet  

 

f. Medlemsudvalget, Britt Isabell Olsen 

Er i gang med planer 

 

g. Økonomiudvalget, Erik Wedø 

Økonomiudvalget, organisering og bemanding 
Erik Wedø orienterer om drøftelser med den tidligere formand for økonomiudvalget. 
Konklusion: 
Man fortsætter arbejdsfordelingen som hidtil, og Erik Wedø varetager både formands- og 
kassererfunktionen. 
Økonomiudvalget er Ib Østlund, Konni Østlund, Hanne Wittmaak og Erik Wedø 
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Der mangler indtjening fra aflyst loppemarked og 5 måneders banko, men udgifterne har 
også være begrænsede, så samlede prognose er bedre end man kunne have frygtet. 
Kun 15 medlemmer er i kontingentrestance. 
Autorisationer og fuldmagter til Kroens konti er gennemgået og revideret. 
Yderligere backup overvejes. 
 

h. Formanden, Hanne Toke 

Intet 
 
  EVALUERING 
  Mødet var første i sæsonen, og er forløbet i god stemning, ro og orden 
   

Eventuelt 
LØBENDE KALENDER 
Alle møder kl. 19.30 - der er nu reserveret til Søværelset, pga bedre plads og mindre 
smitterisiko 
 
Næste møder: 
mandag den 5. oktober – afbud Charlotte Dam 
mandag den 2. november 
mandag den 7. december   
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