
 
Nødebo Kro 

Nødebovej 26 
3480 Fredensborg 

4848-0746             
               Bestyrelsen 

 Dokument sidst håndteret:  

 Nødebo, den 9. marts 2022  

Formand Hanne Toke     Sekretær Jens Lassen 
Kirkevej 10, 3480 Nødebo  Kirkevej 15, 3230 Græsted 
formanden@noedebo-kro.dk   jens@info.dk 
5277-1871  2113-0847 

Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox 
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside 

 

REFERAT 
BESTYRELSESMØDE, mandag den 07. MARTS 2022 i Sydværelset 
 
BEMÆRK:  
Der er afholdt ekstraordinær generalforsamling kl.19.30 i Salen inden det egentlige bestyrelsesmøde 
Referatet indsat øverst i dette referat 
 
Til stede:  

  
Ann Ulrich 
Carsten Krogsgaard Thomsen  
Erik Wedø 
Jan Kongerslev  
Jens Lassen  
Kirsten Aunstrup  
Knud Ebbesen  
Line Alstoft  

Mogens Bastrup   
Vanessa Poulsen  
 
Afbud: 
Charlotte Dam 
Hanne Toke  
Bruno Bjerre  
  

 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 07. marts 2022 kl. 19.40 

  
1. Spørgetid / Henvendelser: 

a. Bente Petersen og Ane Christoffersen om kommende udstilling, Krea-udstilling 
Aftale om Krea arrangement skal træffes med aktivitets- og driftsudvalget og blev ikke 
behandlet på mødet 

b. Nødebo Bæredygtigt – værksted / Jens Lassen 
På baggrund af et dødsfald blandt værkstendsfolkene vil Jan Kongerslev kontakte NB!  med 
henblik på udredning og afklaring af værkstedets fremtid 

 
2. Kommentarer til referat fra sidste møde  

Ingen 
 

3. Kommentarer til dagsorden 
Ingen 
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4. Udvalgsformænds beretninger: 
 

Aktivitetsudvalg - Line Alstoft 
100 deltagere + til MGP-aften lørdag, bespisning: pizza 
Aftaler med Driftsudvalget om kommende arrangementer ift prissætning og overskud 

 
Banko - Mogens Bastrup 

 Forløber rimeligt, sidst med 106 gæster 
 Arbejdet med statens modernisering af regler vedr. banko: 

22.2.2022 pressemeddelelse vedr. spil – afgifter på gevinster fjernes, og som arrangører kan vi nu 
fortsætte som hidtil uden frygt for repressalier 
Endnu ikke en lov, men kun et forslag til beslutning med forventet flertal 
Vi afventer yderligere beslutninger i en endelig lov 
Nuværende medlemsordning for banko fortsætter. Eventuel ændring afventer kommende 
lovinitiativer / reguleringer 
 
 Drift - Jan Kongerslev 

 Stadig en udfordring at bemande caféen 
 Problemer med kasseapparat under afvikling 
 Mobile pay: en ad gangen, både scanning og indtastning er muligt og tilladt 

Driftsudvalget vil finde en løsning for nødebogruppers afholdelse af møder på dage uden 
bemanding i caféen 

 
Ejendom - Bruno Bjerre  

 Afbud 
  

Information - Ann Ulrich 
Flot brochure/folder til kampagne/hvervning af nye medlemmer færdig produceret til omdeling og 
fremlægning i Kroen 
Omdeling og kampagne medio marts 
Orientering om gratis medlemskab: 
Gratis medlemskab i 2022 for tilflyttere i perioden 2018-21 forudsætter indmeldelse senest 30. april 
2022. 
Det informeres der personligt om ved selve omdelingen 

 Søren Skals indgår i redaktionen af Kirke & Kro 
Lisbeth Larsen ophører som redaktør i sommer 
 
Kultur - Kirsten Aunstrup 
Orientering om afviklede arrangementer og om afsluttet planlægning af den kommende sæson, 
brochuren er under udarbejdelse og udkommer i juni til uddeling sammen med Kirke & Kro 
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Økonomi - Erik Wedø 
Der arbejdes fortsat med opstilling af regnskab og færdiggørelse heraf til generalforsamlingen 

Økonomien er fortsat stabil, men ”udfordret” af en meget stor aktuel gasregning 

Økonomiudvalget har overtaget håndtering af kontanter, specielt mønter 

Nødebo Kro er ikke en erhvervsdrivende fond, så der skal ikke betales skat 

Alle bilag skal registreres digitalt, helst som pdf-filer 
 

5. Generalforsamling  
De to medsendte udkast til forslag til generalforsamlingen drøftes 
 
a. Ændring af vedtægterne i forhold til fast antal medlemmer af bestyrelsen 

Forslaget er vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling umiddelbart inden dette møde 
Og skal genfremsættes på ordinær generalforsamling mandag den 28. marts 
Forslag til etablering af loppemarkedsudvalg og indførelse af valg til posten som loppegeneral 
på den årlige generalforsamling 

 

b. Endelig godkendelse af dagsorden til indkaldelse til generalforsamling 
Dagsorden gennemgået og godkendt med de fremsendte forslag til kandidater 
Forslag til kontingent for kommende sæson kr. 400,- som standard kontingent 
Ungdomskontingent uændret kr. 150,- 

01. Valg af dirigent                                                                                           
02. Bestyrelsens beretning                                                                                  
03. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen                   
04. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for den selvejende institution 
05. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering           
06. Indkomne forslag 
07. Fastlæggelse af det årlige kontingent                                                
08. Valg af medlemmer til bestyrelsen               
09. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant                                   
10. Eventuelt                                                                                                     

 

Udvalgsformændenes beretninger bedes sendt til Jens Lassen (jens@info.dk) gerne inden, 

men senest umiddelbart efter generalforsamlingen 

 

Eventuelt 

 Jan Kongerslev pva Ib Østlund: 

Er der andre end Ib Østlund, der modtager indmeldelser til Kroen? 

Nej, i hvert fald ingen af de tilstedeværende 
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Evaluering af mødet 

 Fint og velafviklet møde i god ro og orden  

 
KALENDER 
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli 
 
28-03-22 GENERALFORSAMLING - med efterfølgende konstitueringsmøde i den nye bestyrelse 
 
Ny bestyrelse forventes at følge den løbende kalender: 
11-04-22 Ordinært bestyrelsesmøde (flyttet fra 4. april) – afbud Knud Ebbesen 
02-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
13-06-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 - afbud Jens Lassen 
 
Forslag til kommende drøftelse: 
 
Fælles sky – (PCloud, Dropbox eller lignende, opdateret til europæiske forhold) 
 
Drøftelse af glidningen fra frivilligt arbejde til professionelt betalt arbejde 
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