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Referat fra den ordinære generalforsamling i Forsamlingshuset Nødebo Kro 9. august 2021 kl. 19.30 

 

1.  Formanden Hanne Toke bød velkommen og foreslog Niels Lillemose (NL) som dirigent, hvilket 

forsamlingen godkendte. 

 NL konstaterede at generalforsamlingen var korrekt indkaldt til afholdelse i marts måned, men var 

blevet udsat pga corona restriktioner. Forsamlingen accepterede mødet som lovligt. 

2. Bestyrelsens beretninger blev afgivet i følgende rækkefølge og er vedhæftet som bilag: 

 a.  Formanden (Hanne Toke) 

 b.  Driftsudvalget (Jan Kongerslev) 

 c.  Informationsudvalget (Ann Ulrich) 

 d.  kulturudvalget (Kirsten Aunstrup) 

 e.  Ejendomsudvalget (Bruno Bjerre) 

 f.  Bankoudvalget (Mogens Bastrup) 

 g.  Medlemsudvalget (Formanden på vegne af Britt Isabell Olsen) 

 De opfølgende spørgsmål og kommentarer drejede sig primært om udfordringen med manglende 

frivillige i alderen under 60. Er vi ”gamle” sovset ind i vaner, så vi ikke giver plads til nye medlemmer og 

idéer? Nye bliver nemt skuffet, hvis de kommer på en vagt i caféen uden kunder. Kommer der ikke nye 

frivillige, må forsamlingshuset lukke. 

 Der blev der spurgt til de frivillige madhold. De lader til at være intakte for jazz-middage og 

nøddeknækkerne, men der kan bruges flere frivillige til banko tirsdag eftermiddag.  

 Flere idéer kom frem: Kontakt til nye tilflyttere i Nødebo. Tage personlig kontakt til ikke-medlemmer ved 

at stemme dørklokker. Lav nye kombinationer af aktiviteter, der trækker nye kunder til. Fremtidens 

brugere skal være med til at lægge en ny strategi for Kroen. 

 Der var stor ros til ejendomsudvalget og især Jack for renoveringsindsatsen under corona nedlukningen. 

3-4. Økonomiudvalgsformanden var desværre forhindret i at deltage og havde derfor fremlagt en skriftlig 

præsentation af regnskabet (bilag), som blev fremlagt af formanden og hovedtallene blev gennemgået 

af Knud Ebbesen. De reviderede regnskaber for Foreningen Forsamlingshusets Venner og Den 

Selvejende Institution Forsamlingshuset Nødebo Kro har været tilgængelige på forsamlingshusets 

hjemmeside siden juni måned og blev godkendt af generalforsamlingen. 

5. Knud Ebbesen fremlagde mundtligt hovedtallene i budgettet for 2021 og henviste til at detaljerne var 

tilgængelige i regnskaberne for 2020 på hjemmesiden. 

6. Bestyrelsens forslag til justering af organisationsplanens formulering vedrørende kulturudvalg og 

aktivitetsudvalg (tidligere medlemsudvalg) blev godkendt med en enkelt tilføjelse. Organisationsplan og 

vedtægter findes på forsamlingshusets hjemmeside under ”generel info./generel oplysninger”. 

7. Generalforsamlingen tog til efterretning at uændret kontingent for 2021 på 350 kr. var opkrævet i april. 





a. Formandens beretning 2020. 

Vi er mange der glæder os til at der kommer mere normale tilstande, og til at de mange aktiviteter på 
Nødebo Kro igen kan komme i gang. 

Bestyrelsen har brugt noget af tiden til at planlægge nye aktiviteter når vi får mulighed for at forsamles 
igen, ligesom viceværten har brugt tiden på at shine kroen op, så den fremstår rigtig fin, når vi kan benytte 
den igen. 

Bestyrelsen har gennem hele nedlukningsperioden afholdt bestyrelsesmøder en gang om måneden. Nogle 
af møderne har været på TEAMS (tak til Charlotte for teknisk support). Bestyrelsesmøderne i 
nedlukningsperioden har overvejende handlet om at justere i forhold til myndighedernes udmeldinger om 
nødvendige restriktioner. Som så mange andre steder har kroen helt været lukket i en periode. 

Hillerød Kommune arbejder på at udarbejde en kulturstrategi for kulturlivet i hele kommunen, og der har 
været afholdt workshop på TEAMS i februar måned i år. Her deltog ud over mig selv nogle stykker fra 
bestyrelsen.  

Overskriften i den ny kulturstrategi for Hillerød Kommune: ”Sammen om kulturen”. 
Strategiens intentioner er at der skal udvikles nye samarbejder og skabe nye muligheder for at 
etablere fællesskaber på tværs af alder og fagområder, men med særlig fokus på unge.  

Bestyrelsen vil følge arbejdet, og bidrage relevant hvor det er muligt. MEN en strategi får først værdi når 
intentioner kan føres ud i livet, og som så mange andre steder bliver der ikke aktiviteter hvis ikke der er 
frivillige der har lyst til at være med til at drive aktiviteterne.  

Vi har brug for flere frivillige der har lyst til at være med til at sikre at Nødebo Kro fortsat kan være et 
spændende, hyggeligt og trygt sted at ”hænge ud”. Vi har nogle fantastiske rammer som kan rumme endnu 
flere aktiviteter hvis der sidder nogen derude som har en god ide, de gerne vil føre ud i livet.  

Vi har f.eks. måttet sige nej til at deltage i Lokaldysten: 

Hillerød Kommune og DGI har henvendt sig til os med opfordring til at deltage i Lokaldysten. 

Lokaldysten er et motionsevent for lokalsamfundet, hvor det er meningen at alle byens borgere skal 
motionere på et aftalt tidspunkt ca. 2 timer mellem april og september 2021.  

Det handler om fællesskab, bevægelse, lokalt sammenhold og gode oplevelser for alle. Det lokalsamfund 
som er mest aktiv og tilbagelægger flest km pr indbygger vinder dysten mod de andre lokalsamfund i 
kommunen. Km tilbagelægges ved af gå, løbe eller cykle på dertil markerede ruter. Ruterne er korte og alle 
kan være med – også dem i klapvogn eller kørestol. Der er præmier til alle lokalsamfund som deltager i 
dysten. Vinderen kåres i forbindelse med kommunes frivillig galla. (Mil fra Hillerød kommune). 

Kun de sædvanlige personer fra bestyrelsen havde lyst til at deltage, og da det er et rimelig stort 
arrangement blev vi nødt til at melde fra. 

Nu hvor fredagskafeen  igen er åben, planlægger vi at invitere alle nye medlemmer og andre interesserede, 
til et uformelt orienteringsmøde, hvor en del af bestyrelsen og andre relevante medlemmer vil fortælle om 
kroens aktiviteter og muligheder, herunder også hvilke muligheder der er for at påtage sig frivillige jobs.  

Formålet med de uformelle møder er, at vi vil sikre os, at nye medlemmer føler sig velkomne og andre, der 
overvejer at blive medlem får et overblik over hvad der foregår, og kan foregå på kroen. 



Det vil også være muligt at møde op hvis man er nysgerrig på, hvad der sker på kroen. Det drejer sig om 
både medlemmer og ikke medlemmer.  

Der bliver planlagt et møde i måneden. Annonceres på de sociale medier og kroens hjemmeside, så hold 
godt øje. 

 

 

Bestyrelsen har planlagt en workshop med overskriften VISION 2025. Workshoppen skal bidrage til, at der 
udarbejdes en handleplan for, hvordan Nødebos beboere ønsker at kroen skal se ud om 5 år. Det er 
bestyrelsens vision, at de nuværende aktiviteter der foregår på kroen skal være indeholdt i handleplanen, 
men at der også skal være plads til nye tiltag. 

Vi er klar med program og facilitator og venter kun på, at det bliver muligt at mødes igen efter corona 
nedlukningen. Derfor vil dato blive annonceret på de sociale medier og kroens hjemmeside. Også hvordan 
du tilmelder dig. Vi forventer at workshoppen afholdes en søndag fra kl. 9.30 til ca. 14.00 

Nu har alle chancen for at komme til orde og bidrage til, at vi fortsat i mange år kan have et velfungerende 
forsamlings- og kultursted i Nødebo. 

 

 

Jeg vil til slut gerne sige bestyrelsen tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har haft nogle gode 
bestyrelsesmøder og konstruktive dialoger. 



b. Driftsudvalgets beretning 

 Vi har set et mærkeligt år uden aktiviteter på Kroen og i Driften, og har der været aktiviteter, har det 
været under hensyn til en række retningslinjer, som periodevis også har betydet en øget bemanding. 

 Kroen åbnede efter den lange dvale et par uger før ferien, hvor driftens opgave primært var at støtte 
op under banko. 

 Vi har her haft en stor udfordring i at skaffe buffister, så holdlederne har måtte tage de fleste vagter 
selv! 

 På papiret har vi ca. 90 buffister, men spørgsmålet er, hvorfor er der ingen, der melder sig? 
o Kom det bag på alle, da Kroen valgte at åbne før ferien? 
o Er man skræmt af de mange restriktioner samt faren for selv at blive smittet? 
o Har man brugt den lange lukkeperiode til at overveje sin fremtid som buffist? 

 Det er spørgsmål, vi må have afklaret snarest, ellers står vi over for en nytænkning af, hvorledes 
Kroen skal drives i fremtiden. 

 Som en konsekvens heraf samt mandage og onsdage med generelt lav aktivitet, kører vi som en 
forsøgsordning at buffeten ikke er bemandet med buffister disse dage, og salget foregår som 
selvbetjening og betaling med MobilePay. 

 Samtidig hermed arbejder vi på at gøre jobbet som buffist mindre komplekst - især med 
kasseapparatet og regnskabsopgørelsen. 

 Vi stræber efter at udfase kontant betaling og overgå til ren MobilePay og kreditkort - dette gælder 
på sigt også for banko gæsterne. 

 Viceværten Jack har dels ferie og dels en række friweekender hen over året, så jeg vil anmode om 
et par ekstra frivillige til at tage weekend vagter, når Jack holder fri og Kroen er udlejet til selskaber. 

 Situationen omkring udlejning har i hele perioden været nogenlunde positiv, også selv om flere 
selskaber har måtte udskyde deres fester - få har bedt om at få refunderet deres indskud. 

 
Jan Michael Kongerslev 



c. Beretning fra Informationsudvalget til genrealforsamling 2020  
 
2020 har på alle måder været et mærkeligt år med pandemi og nedlukning af samfundet – også 
for Kroen, som har været lukket i lange perioder uden de sædvanlige mange aktiviteter, som 
kendetegner kroen. 
 
Informationsudvalget og jeg selv har som følge af situationen haft meget begrænset aktivitet, som 
hovedsageligt har bestået i information på hjemmesiden og på diverse FB-grupper om åbne og 
lukkede perioder på kroen samt retningslinjer for ophold og aktiviteter på kroen under de åbne 
perioder. 
 
Herudover var der tanker om en oplysningskampagne i form af flyers og opslag på skole og 
institutioner samt opslag på sociale medier for ny-tilflyttede borgere i Nødebo med reklame for 
medlemskab af kroen. Denne kampagne er naturligt blevet udsat til den kommende periode, hvor 
det vil være muligt at invitere til besøg på kroen. 
 
Ann Ulrich 
Formand for Informationsudvalget 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



d. Beretning fra kulturudvalget til GF 9. august 2021 

 

Året har selvfølgelig også for kulturudvalget været præget af corona pandemien. 

Da Danmark lukkede ned den 11. marts sidste år havde vi stadig 4 kulturarrangementer tilbage i 
sæsonen og de blev flyttet og indarbejdet i sæson 2020-21 i forventning om, at epidemien så ville 
være ovre.  

Vi fulgte de politiske beslutninger nøje, og måtte indrette os efter de restriktioner og 
retningslinjer, der blev udstukket. Der kom begrænsninger på, hvor mange publikummer vi måtte 
have i salen og til spisning i caféen, krav om afstand mellem folk, krav om mundbind etc. etc.  

Efteråret kom godt i gang, men i oktober måtte vi opgive arrangementer med dans og i december 
lukkede det hele ned igen. I efteråret gennemførte vi en enkelt nøddeknækkeraften i september 
og 11 koncerter og foredrag frem til nedlukningen i december. Og i forhold til andre spillesteder i 
Hillerød, synes vi det var godt gået. 

Og så kom der nye udfordringer. Politikerne forlængede nedlukningen med kun en måned ad 
gangen, og vi måtte hver gang forhandle med kunstnerne om nye datoer. Vi nåede f.eks. at have 4 
datoer for Banks, Jørgensen og Backhausen, før det endelig lykkedes i maj måned. 

Vi besluttede at forlænge sæsonen og endelig i maj/juni, kunne vi afvikle 7 af de udsatte koncerter 
og foredrag. Vi måtte stadig kun have 90 i salen inkl. kunstnerne, og der var venteliste til flere af 
koncerterne. 

Paradoksalt nok har corona epidemien givet kulturudvalget et langt bedre økonomisk resultat i 
2020 end vores budget. Det skyldes at kulturministeriet lavede en aktivitetspulje, som vi kunne 
søge støtte fra, og den gav fuld underskudsdækning for arrangementerne i efteråret. Og 
ordningen fortsatte i foråret 2021, så vores arrangementer i maj/juni også blev dækket ind. 

Nu er vi klar med den nye sæson 2021-22, og kulturkalenderen er kommet rundt til alle i Nødebo 
og Gadevang her i weekenden. Vi er stolte over, at det igen er lykkedes at sætte et stærkt og 
varieret program sammen. Og vi fortsætter med årskortet, hvor alle medlemmer kan få adgang til 
det hele for kun 800 kr.  

Og så er der en ekstra koncert, som jeg lige vil nævne. Eva Legêne, hendes datter Astrid Andersson 
og Michala Petri har kontaktet os, fordi de gerne vil hjælpe forsamlingshuset i gang igen efter 
corona’en. Disse tre internationale blokfløjtestjerner har rødder som i Nødebo som naboer på 
Nøddehegnet, og de giver koncert på søndag kl. 19.30, hvor hele billetindtægten går til 
Forsamlingshusets Venner. Det vil vi gerne sige dem stor tak for. Læs mere om det i Kirke & Kro og 
på hjemmesiden. 

Kirsten Aunstrup 

 



NØDEBO KRO 

EJENDOMSUDVALGET 

Den 9. august 2021 

 

e. Ejendomsudvalgets beretning 

 

 

BERETNING VEDR. 2020-21 

 
De lange nedlukningsmåneder er blevet brugt aktivt med tiltrængte 
vedligeholdelsesopgaver. 
En stor tak til Jack, der har slebet og malet m.v. samt passet Kroens andre gøremål 
med udearbejde, kontor og mange fremvisninger, så Kroen igen kan komme til at 
summe af liv i de fine lokaler. 
I korte træk kan det nævnes, at kunstnerrummet er gjort færdigt med nymalet loft 
og dør, ligesom der er nye skabe og forhæng. 
Mellemgang mellem salen og kunstnerrummet samt kunstnertoilettet er malet, 
ligesom alle toiletterne og gangen er malet i nye friske farver. 
Der er indkøbt 13 nye håndvaske med berøringsfrie vandhaner, så nu fremtræder 
det hele som nyt. 
Alt træværket er ligeledes spartlet op og malet hvilket har været et stort og 
tidskrævende stykke arbejde. 
Krostuen baren og Driverhuset er ligeledes shinet op. 
Sidst men ikke mindst er trappen ned i kælderen fra Driverhuset rettet op, og 
renoveret med lakering af trin og gelænder. 
Efterfølgende håber vi, at køkkenet kan få en tiltrængt omgang maling på vægge og 
træværk mv. 
 
BRUNO BJERRE 
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f. bankoudvalgets beretning 
 

I 2020 har vi spillet banko på Kroen 16 aftener, fordelt med 10 aftener førend Danmark lukkede 
ned den 11. marts og 6 aftener efter den delvise genåbning sidste sommer. Selvom vi gjorde os 
store anstrengelser i samarbejde med Driftudvalget for at afvikle bankospillet under betryggende 
forhold, blev genåbningen ikke den succes, vi havde drømt om, idet smittetallene i Danmark ret 
hurtigt steg foruroligende igen og antallet af deltagere i bankospillet tilsvarende faldt. Vi lukkede 
derfor allerede 15. september igen og vi har ikke spillet banko på Kroen før vi åbnede igen den 15. 
juni i år. Tilslutningen har ikke været overvældende, men ligget stabilt på 80 – 90 deltagere pr. 
aften. Det er langt fra ønskescenariet med over 100 deltagere pr. aften, men vi tror fortsat på, at 
gæsterne vil vende tilbage. Naturligvis forudsat, der ikke sker uventede ting i forbindelse med 
coronaen. Og med denne deltagelse sætter vi ikke penge til. 
 
I 2020 har bankospillet givet et nettobidrag til Kroens indtægter på ca. 60.000 kr. 
 
Igen i år en stor tak fra bestyrelsen til de frivillige, der er sammen om at få banko til at lykkes. Det 
gælder dem, der aktivt gennemfører bankospillet. Det gælder ”bolleholdene” i køkkenet, som bager 
og smører smørrebrød til gæsterne og somme tider laver lagkage. Det gælder buffisterne og det 
gælder også spiseklubben, som sætter borde op. Og så gælder det ikke mindst Flemming, som i 
snart 15 år har været den drivende kraft bag banko. En stor tak til alle. 
 
Til afvikling af selve bankospillet har vi store problemer med antallet af frivillige. I kølvandet af 
corona krisen har nogle, typisk ældre, valgt at stoppe og samtidig har nogle, heriblandt også yngre, 
af andre grunde desværre også valgt at stoppe. Det betyder, at vi lige nu er 26 frivillige i 
bankogruppen. Hver tirsdag skal der bruges 10 personer, så det betyder, at man har en vagt ca. 
for hver 2½ uge. Det er langt fra målet om én vagt pr. 4 uger og det er uholdbart i længden. Vi skal 
have aktiveret flere af de 40 – 50 årige medlemmer af Kroen for at bankospillet kan overleve. De 
fleste medlemmer i bankogruppen er over 70 og har derfor begrænset løbetid. Samtidig er det jo 
sådan, at ens naturlige netværk eller omgangskreds typisk er i samme aldersgruppe som en selv, 
så for os gamle, specielt Flemming og mig, er det svært at rekruttere nye frivillige. Derfor en kraftig 
opfordring til de yngre årgange, som ikke er så godt repræsenteret her på generalforsamlingen, om 
at de lægger sig i selen og hverver nogle i denne aldersgruppe til at give et nap med. Såfremt man 
fortsat ønsker, at der skal spilles banko på Kroen. 
 
Det er en god oplevelse at hjælpe til ved bankospillet her på Kroen. Dels har vi frivillige det godt 
med hinanden, gæsterne har det godt med hinanden og tilsammen har vi det rigtig godt på sådan 
en tirsdag aften. Vi går glade hjem og føler, vi har gjort et godt stykke arbejde. 
 
 
Mogens Bastrup 
 



g. Beretning Medlemsudvalg. August 2021.  

Da formand for medlemsudvalget Britt Isabel Olsen desværre er blevet syg, har hun forladt bestyrelsen og 
dermed også posten som formand for medlemsudvalget. Britt vender tilbage når hun er rask igen.  

Derfor har jeg på vegne af Britt udarbejdet denne korte beretning. 

Siden sidste generalforsamling har vi desværre aflyst de fleste arrangementer, som har været planlagt af 
Medlemsudvalget. Det har ikke været muligt på grund af corona restriktionerne. 

Der blev dog gennemført en enkel eftermiddag med petanque i juli måned sidste år.  

Når det har været muligt har fredagskafeen også været åben, og har været rimeligt besøgt. Tak til alle de 
gode folk der sørger for at fredagskaffen fortsætter som vanlig. 

 

Vi håber der på at der er en person der vil gå ind som formand for medlemsudvalget (aktivitetsudvalget) så 
vi kan fortsætte med at tilbyde arrangementer for børn og børnefamilier og andre interesserede. 

 

Hanne Toke 

Bestyrelsesformand. 

 



Økonomiudvalgets beretning for regnskabsåret 2020 
 
 
Forsamlingshuset Nødebo Kro: 
 
På grund af coronarestriktioner og delvis nedlukning har der i forhold til budgettet været en 
 

 mindre buffetomsætning på  ...................................................... 124.000 kr. 
 og et mindre overskud ved udlejning på .................................... 257.000 kr. 

 
som heldigvis er blevet modsvaret af  
 

 lavere omkostninger for driftsudvalget og .................................. -32.000 kr.      
 lavere omkostninger til ejendomsdrift ...................................... -173.000 kr. 

 
dvs. i alt 176.000 kr. ringere end budgetteret for 2020.  
 
 
Forsamlingshusets Venner: 
 
Her har coronanedlukningerne også bevirket tab af indtægter: 
 

 Fra banko mangler. ..................................................................... 188.000 kr. 
 og fra det aflyste loppemarked mangler .................................... 140.000 kr. 

 
Til gengæld har  
 

 kulturudvalget haft et bedre resultat end budgetteret  .............. -43.000 kr. 
 medlemsudvalget har sparet ....................................................... -15.000 kr. 
 og i husleje til kroen er sparet ................................................... -192.000 kr.  
 og informationsudvalget har haft færre udgifter på ..................... -8.000 kr. 

 
dvs. i alt ca. 70.000 ringere end budgetteret for 2020. 
 
Den samlede likviditet var ved årets udgang for 
 
Nødebo Kro på ........................................................................................ 105.250 kr.  
Forsamlingshusets Venner på ................................................................  973.018 kr. 
I alt  ....................................................................................................... 1.078.268 kr.  
 
Dvs. en reduktion på 108.934 kr. siden udgangen af 2019. 
 
Regnskaberne for Forsamlingshuset Nødebo Kro og Foreningen Forsamlingshusets lever naturligvis 
ikke op til bestyrelsens forventninger, men årsagerne kender vi alle. 
 



Alt taget i betragtning er vi dog – økonomisk set - sluppet nådigt gennem et vanskeligt år, og vi har 
grund til at være tilfredse med, at vi i dag kan afholde generalforsamling i eget hus, at vi har 
kunnet betale vore kreditorer til tiden, at vi har kunnet finde meningsfyldt beskæftigelse og løn til 
vores vicevært, og at vi i dag har en fornuftig likviditet efter en periode, hvor mange andre 
forsamlingshuse har haft store økonomiske problemer og nogle har måttet lukke. 
 
Det har kunnet lade sig gøre, fordi vore trofaste medlemmer har betalt kontingent, selv om der 
ikke har været så meget at bruge kroen til, at kommunen trods kroens nedlukning har støttet os 
med det sædvanlige tilskud på 190.000 kr. om året, at vi har fået tilskud fra Kulturministeriets 
coronahjælpepakker, at vi har begrænset udgifterne til det absolut nødvendigste, men først og 
fremmest fordi kroen som udgangspunkt har haft en solid økonomi, så vi har kunnet tære på 
reserverne. 
 
Som det fremgår af regnskaberne, er der lagt et budget for 2021. Budgettet var baseret på 
forhåbninger om tidligere genåbning end det blev tilfældet, så virkeligheden har allerede 
indhentet budgettet. Resultatet for 1. halvår af 2021 lever derfor ikke op til forventningerne, men 
med den nuværende aktivitet i banko, udlejning til fester og det kommende loppemarked er der 
udsigt til at vi kommer ud af 2021 med et – efter omstændighederne – tilfredsstillende resultat. 
 
Budgettet for 2021 var i øvrigt også baseret på uændret kontingent, og det har vi af praktiske 
grunde tilladt os at opkræve, selv om regnskab og budget endnu ikke var godkendt af 
generalforsamlingen. 
 
Erik Wedø 


