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Nødebo, den 2. april 2019. 
Referat fra ordinær generalforsamling, mandag den 25.marts  2019 kl. 19.30. 
Mødet afholdes i salen på Nødebo Kro 
  
 

 
 
 
Dagsorden ifølge vedtægterne: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for foreningen 
4. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for institutionen. 
5. Forelæggelse af budgetter for foreningen og institutionen til orientering. 
6. Indkomne forslag. 
7. Fastlæggelse af kontingent. 
8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. 

Camilla Svnebjerg (formand) genopstiller ikke. 
Joan Staal Nielsen (driftsudvalget) genopstiller ikke. 
Lorna Birgitte Rud - genopstiller ikke. 
Annette Munk Sørensen - genopstiller ikke. 
Lisa Kragh – genopstiller ikke. 
Mogens Bastrup (bankoudvalget) genopstiller. 

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. 
10. Evt. 

 
Referat: 

1. Morten Sejr-Olsen. Morten konstaterede at generalforsamlingn er lovligt indkaldt. 
 

2. Beretninger. Se venligst bilag nederst i referatet. 
Bestyrelsesformanden, Camilla Svanebjerg v. næstformand Lorna Birgitte Rud. 
Info udvalget, Ann-Britt Thorndahl 
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen 
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup  
Bankoudvalget, Mogens Bastrup  
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre  
Økonomiudvalget, Ib Østlund  
Medlemsudvalg Iben Bækgård:  
 

Beretningerne er godkendt af generalforsamlingen. 
 
Kommentarer til beretningerne: 
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Spørgsmål vedr. underskud i 2017, hvordan det blev dækket. Svar fra redaktøreren: Kirken tog en del af 
underskuddet. 
Flere kommentarer vedr. væggen i krostuen hvor flere af tilhørerne ønsker de gamle redskaber tilbage på 
væggen. 
Onsdagskafeen er lukket. 

 
3. Regnskabet for foreningen bl gennemgået af Ib Østlund. Godkendt af generalforsamlingen. 
4. Regnskabet for institutionen blev gennemgået af Ib Østlund. Godkendt af generalforsamlingen. 

 
Spørgsmål om indtægten ved kulturnatten.  
Svar: det er vanskeligt at gå i deltaljer med indtægten ved de enkelte arrangementer. 
Spørgsmål om brug af storskærm. Der er fra salen ønske om at vi benytter storskærm noget mere. 

5. Budgetter for 2019 fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. 
6. Der er ingen indkomne forslag. 
7. Kontingent for næste år på 350 kr. er godkendt. 
8. Valg.  

Hanne Toke som formand for bestyrelsen. 
Jan Kongerslev som formand for driftsudvalget. 
Bruno Bjerre som ejendomsudvalget. 
Mogens Bastrup bankoudvalget. 
Claus Vad  
Ann Ulrich  
Frank Holst Andersen. 
Bestyrelsen anmoder om selv at finde en egnet kandidat til den sidste ubesatte post i bestyrelsen. 

9. 2 reisorer genopstiller og revisorsuppleanten genopstiller. 
10. Ingen bemærkninger. 

 

 

Bestyrelsen 2019: 
Bestyrelsesformand Hanne Toke 
Næstformand Ann Ulrich 
Sekretær ledig, endnu ikke valgt. 
Kasserer Erik Wedø 
Kulturudvalget Kirsten Aunstrup 
Bankoudvalget Mogens Bastrup 
Økonomiudvalget Ib Østlund 
Informationsudvalget Ann-Brtii Thorndahl 
Ejendomsudvalget Bruno Bjerre 
Driftsudvalget Jan Kongerslev 
Medlemsudvalget Iben Bækgård 
Lene Thorsen 
Frank Holst Andersen 
Claus Wad 
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Beretninger ved generalforsamling d. 25. marts 2019. 
 
Bestyrelsesformanden, Camilla Svanebjerg v. næstformand Lorna Birgitte Rud  
Indledning – hvad der skete i året der gik  

• I 2017 samledes alle generationer i Nødebo i anledningen af kroens 40-års jubilæum.  
• I 2018 var det Nødebo Kulturnat, der var anledning til et stort antal besøgende fra alle 

aldersgrupper samt hjælpende hænder fra både børn og voksne. For Kroens vedkommende bød 
Kulturnatten bl.a. på  danseopvisninger fra børn og voksne, en spillehal med banko, bræt- og 
kortspil, et miniloppemarked samt mulighed for behandling fra div. behandlere i Nødebo.  Flere 
interessegrupper stillede op og ikke mindst driften med plankelaks og andre lækkerier.  

• Såvel jubilæet som kulturnatten var et brag af en succes som på alle måder viser, hvad Nødebo Kro 
formår, når mange kræfter står sammen. Bag begge arrangementer stod en uvurderlig koordinator 
og dygtig organisator. En person som var meget vedholdende og formåede at holde hovedet koldt 
og at få alle til at samarbejde i selv de mest anspændte situationer. Det er måske ikke kutyme, men 
jeg vil gerne bede generalforsamlingen give Helle Vind en stor hånd for to meget store og til tider 
utaknemmelige opgaver. 

• Det årlige loppemarked forløb som planlagt med mange besøgende og et godt salg af diverse 
loppeeffekter og madvarer. Vejret holdt nogenlunde og det samme gjorde budgettet. Der ligger et 
kæmpe arbejde bag og en masse frivillige timer, foruden hvilke loppemarkedet slet ikke ville være 
muligt. Stor tak til loppeisterne for det uvurderlige bidrag de årligt yder til kroens økonomi.  

• I det forgangne år har bestyrelsen haft overvejelser om og taget stilling til den nye 
persondataforordning, GDPR, en elektronisk reklameskærm, en infostander ved Netto, et 
musikøvelokale i kælderen, automatisk betaling af medlemskontingent via medlemsadministrator, 
forsikring af bestyrelsesmedlemmer, differentiering af priserne i fredagscafeen, kampagne for flere 
frivillige hænder, en frivillighedsdatabase og meget andet.  

• Økonomien bliver bedre fra år til år. Medlemstallet er stigende, bruttofortjenesten samt 
bruttoavancen er stigende i driften, udvalgsaktiviteterne og loppemarkedet er nogenlunde 
konstant, men lokaleudlejningen og ikke mindst avancen ved lokaleudlejningen er steget markant. 
Faktisk er avancen på lokaleudlejningen over de sidst fem år steget med knap 28%, hvilket vi i høj 
grad kan takke vores vicevært for. 

•   
• Der har været en lang række spændende aktiviteter på kroen i det forgangne år, men det vil jeg 

overlade til de respektive udvalgsformænd at fortælle mere om.    
 

• Nye behov som følge af udviklingen 
• I de sidste år har der været stort fokus på at tiltrække nye målgrupper til kroen. Det er lykkedes og 

der kommer stadigvæk nye aktiviteter og nye medlemmer.  
• Men… I takt med det stigende antal aktiviteter, bliver der også et stigende behov for flere frivillige 

hænder. Dertil kommer et stort ønske om afløsere af frivillige på de eksisterende aktiviteter.  
• I et forsøg på at imødekomme dette ønske, er der blevet arbejdet en del på at øge engagementet i 

de nye interessegrupper. Vi har en målsætning om, at hver deltager - eller en forælder - giver en 
hjælpende hånd ved 1-2 arrangementer årligt.  
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• Et 6. buffisthold er ved at blive etableret. Det skal aflaste de fem eksisterende. Samtidig er det 
ældste børnespiseklubhold blevet dygtige nok til at kunne danne et kokkehold til 
voksenarrangementer.   

• Fredagscafeen drives primært af forældre til børneinteressegrupperne og der er kommet nye 
hjælpere til loppemarkedet, både børn og forældre.  

• I bestyrelsen er gennemsnitsalderen under 50, heraf også et par formænd på de tungere poster. 
Tilsvarende kan siges om vores to efterhånden faste revisorer.  

• Med andre ord, der er sket en udvikling på kroen og den kommer til at fortsætte. 
Generationsskiftet på Nødebo Kro er en realitet. 

• Mødet mellem generationer 
• Væsentligt er det nok hele tiden at have for øje, at den ene aldersgruppe ikke nødvendigvis har de 

samme interesser som den anden. Børnefamilierne interesserer sig for børnefamilieaktiviteter og 
seniorerne interesserer sig for senioraktiviteter. Det er der ikke noget forkert i.  

• Det er meget sandsynligt, at kroen om 25 år ikke ser ud som i dag. Måske det heller ikke er 
meningen. Måske er det andre interesser, der kommer i spil.  

• Måske lever banko og loppemarkedet videre i sin nuværende form, måske bliver det i en ny form. 
Måske er det helt andre aktiviteter, der kommer på banen, som kan blive nye væsentlige 
bidragsydere til kroens økonomi.  

• Der er blevet en lang større tolerance mellem de forskellige grupper på kroen på tværs af alder. Det 
er dejligt og det er den rette vej. Men det betyder ikke, at alle nødvendigvis skal have samme 
interesser eller mødes i samme udvalg eller på samme buffistvagt. Vi kan godt være sammen -  hver 
for sig, med et fælles mål om at sikre at Nødebo Kro består som et forsamlingshus for borgerne i 
Nødebo.  
 

 
Info udvalget, Ann-Britt Thorndahl 
Tager vi de store briller på og kigger på Informationsudvalget, så har vi arbejdet med at få formet 
en privatlivspolitik for Den selvejende institution Nødebo Kro og foreningen Forsamlingshusets 
Venner, så vi lever op til GDPR-forordningen, som trådte i kraft 25. maj 2018. Det har udmøntet sig 
i en privatlivspolitik, som findes på Kroens hjemmeside og som et sendt ud til alle 
udvalgsformændene. Derudover har vi nedskrevet “procedurer og arbejdsgange for behandling af 
personoplysninger i den selvejende institution Nødebo Kro og foreningen Forsamlingshusets 
venner, som ligeledes er sendt ud til udvalgsformændene og interessegrupper. Det er vigtigt at 
persondata behandles med omtanke, og det efterlever vi gennem disse politikker og procedurer. 
 
 
 
Derudover har vi lige lanceret en “Bliv frivillig” kampagne og det har allerede resulteret i en 
håndfuld ny frivillige, og det har vi brug for. Kampagnen kører på facebook, plakater og flyers her 
på Kroen og vores hjemmeside. Ved godt det er et 2019-tiltag, men vil blot nævne det. 
 
Hjemmeside  
Fra 2017 til 2018 ser vi en stigning på 25% i antallet af besøgende på vores hjemmeside, og ser vi 
på det samlede antal besøgende, så er der små 20% gengangere. Dvs. siden er rigtig god til at 
tiltrække nye brugere. Om det så direkte kan være med til at forklare de velbesøgte 
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kulturarrangementer, vil jeg lade være usagt, men man har jo lov at håbe. Brugerne bliver 
derudover ca. 20% længere tid på sitet, så det er glædeligt. 
Her i marts 2019 var siden nede pga. et hackerangreb, men takket være Jan var vi hurtigt oppe 
igen. 
 
Kirke & Kro udkommer 5 gange årligt og husstandsomdeles i Gadevang og Nødebo. 
Tilskud fra Kirken og annonceindtægter dækker udgifter til trykning og omdeling af bladet og har i 
regnskabsåret generet et overskud. Det er ikke et mål i sig selv, men selvfølgelig ønskværdigt. 
Som I ved, er vi på udkig efter en ny redaktør, da Lisbeth Larsen ønsker at give stafetten videre 
efter mange års tro tjeneste. Så har I forslag til kandidater, hører jeg gerne fra jer. Vi har en i 
baghånden, men det er heller ikke en permanent løsning. 
Vi får også nye omdelere fra næste blad og det er fodboldklubben under kyndig vejledning af 
Henrik Løber. Mange ansøgere, men jeg synes det er et godt valg, da fodboldklubben får mulighed 
for at styrke sammenholdet, tjene penge og aktuelt samler de ind til en træningslejr. 
 
Til sidst vil jeg gerne sige tak til Lisbeth, som redaktør af Kirke & Kro og vores grafiker Angela, de 
har gjort et kæmpe stykke arbejde. Og tak til Jan for opdatering og optimering af vores 
hjemmeside, det er guld værd. 
 
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen 
Endnu et år er gået på kroen, og endnu en gang har jeg været vidne til mange ildsjæles indsats for, 
at få kroen og den daglige drift til at løbe rundt – og fra driftsudvalget er der stor tak til alle.  
 
Nu er det ikke fordi min beretning skal være en takketale – og så alligevel.  
 
Driftsudvalget holder året igennem så mange frivillige i gang med opgaver, og som bruger tænker 
man måske ikke lige på, at dem, der serverer ens øl i baren, tilbereder maden i køkkenet eller 
sågar har handlet ind, faktisk er nogle, som lægger deres timer på kroen for, at andre kan nyde 
godt af det.  
 

• Buffister som utrætteligt stiller op til kroens arrangementer også på hverdagsaftener, hvor 
interesse-/madgrupper og gæster i huset flittigt handler i baren. For mange af dem gælder 
det, at det er medlemmer, som i årevis har været med og bemandet baren, og for nogles 
vedkommende også er ved at være der, hvor en travl eller sen vagt kan virke 
uoverkommelig. 

 
• Derfor har vi besluttet at oprette et 6. buffisthold, som supplement til de eksisterende. Et 

buffisthold, som vil supplere de eksisterende, og som vi rigtig gerne vil have bemandet med 
nogle, som måske ikke kan afse tid på hverdagsaftener, hvor børn, arbejde og 
fritidsaktiviteter allerede beslaglægger tiden, men som lejlighedsvis gerne vil bemande 
baren, når der er arrangementer og tage de sene vagter, eller de vagter, hvor vi ved, at der 
bliver ekstra travlt.  
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• På den måde ønsker vi at appellere til dem, som måske har set buffisttjansen som være 

uforeneligt med deres liv. Og samtidig er det en mulighed for at skubbe lidt til det 
generationsskifte, som er i gang, og hvor vi forsøger at tilpasse vores måde at arbejde på til 
de frivillige og ikke omvendt.  

 
• Nogle andre, som gør en kæmpe indsats, og som lever et mere skjult liv i køkkenet, er 

vores kokkehold. De kokkererer måltid efter måltid til arrangementer på kroen og sørger 
for, at der bliver serveret velsmagende måltider, uanset om det er en enkelt ret eller en hel 
menu, der bliver serveret.  

 
• Til dette skal der også købes ind. En ret stor opgave, som i årevis er blevet kompetent 

varetaget af Søren Kristensen – til stor glæde og tilfredshed for alle. Om det så var 
chokolade og nødder til nøddetærter eller smør og piskefløde til fredagscafeen, så sørgede 
Søren for, at det stod klart på hylderne. 

 
• Desværre stoppede Søren i sommer som indkøber, men vi skylder ham et stort tak for sin 

indsats gennem mange år. 
 

• Opgaven med at købe ind er nu splittet op, så der er flere til at varetage den, hvilket de gør 
upåklageligt. De to som primært har opgaven nu er Kirsten Menne og vores vicevært Jack – 
tak til jer begge for at løfte opgaven. 

 
• Og nu jeg nævner Jack, så synes jeg i høj grad også, at han fortjener vores alles tak for den 

ihærdighed og utrættelige indsats han gør på kroen. Driftsudvalget skal, som navnet også 
angiver, sørge for, at driften løber rundt på kroen. Der er Jack uundværlig for os, så tak 
også til ham. 

 
• Til sidst er det mig der takker af – takker af efter to år som formand for driftsudvalget. Det 

er en vigtig og stor opgave, som kræver tid og engagementet for løfte den – og jeg håber, 
at alle bliver glade for den nye formand for udvalget – jeg sender stafetten videre. 

 
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup  
Først en stor tak til alle der hjælper til ved arrangementerne. Vi er 7 i bestyrelsen, som alle er 
meget aktive, men jeg synes det er vigtigt at sige Knud tak for en kolossal indsats. 
Vi har haft et godt år: 
5 klassiske koncerter 
6 koncerter med rytmisk musik 
6 fredagsaftener med spisning og koncert 
5 foredrag 
7 nøddeknækkeraftener 
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2 Pop/Rock Jam-Session 
Oktoberfest 
Nytårsbal 
Gratis julekoncert med gospelkoret MMMC 
Medlemsudvalget overtager de mere familierettede arrangementer Halloween, Juletræsfest og 
Sankt Hans. 
Samarbejde med andre musikarrangører i Hillerød om Novemberfestivalen med fælles 
markedsføring, hvor vi havde 3 arrangementer med. Gentages år.  
Samarbejde med Klaverfabrikken, som gerne vil ud og slå sig løs om Jam-session, hvor vi lægger lokale til, 
og de betaler musikerne. 
Årskort: Der var solgt 5 flere årskort i 2018 end i 2017, og de bliver brugt godt. Vores statistik viser, at en 
årskortindehaver i gennemsnit kom til 11 arrangementer i 2018  - altså til halvdelen af de arrangementer, 
der var dækket af årskortet. Det kan omregnes til en gennemsnitlig billetpris på under 75 kr., hvis man har 
årskort. 
Der er i øvrigt en lille regnskabsfejl, hvor indtægten for salg af årskort er kommet ind under billetsalget. Der 
er solgt årskort for 55.200 kr. og billetter for 242.674 kr. 
Kulturprogram: Vi kan kun til byde det omfattende kulturprogram, fordi der kommer så mange udefra og 
køber billetter. Vi er slet ikke nok i Nødebo til at betale det det koster. Vi har gennem årene fået opbygget 
et stort og trofast publikum fra hele Nordsjælland, og der er solgt det samme antal billetter i 2018, selvom 
vi har sat prisen op. 
Vores planlægning følger sæsonen fra september til maj. Det følger altså ikke regnskabsåret. Derfor kan der 
komme forskydninger fra år til år (regnskabsår) i antal arrangementer og dermed også i honorarer og 
billetsalg. Vi havde budgetteret med et underskud på 35.000 kr. man har fået et overskud på næsten 
20.000 kr.  Vi ramte åbenbart rigtigt med nogle af de kunstnere, vi engagerede i 2018. Vi kan ikke love det 
samme for 2019, men håber naturligvis på at det lykkes. 
Der var en omsætning på lidt over 250.000 kr. i caféen på de dage, hvor der var kulturarrangementer. 
Vi er næsten færdige med at planlægge sæson 2019-2020 og det kan I læse mere om i næste nummer af 
Kirke & Kro. 
Der afholdes PR møde d. 12. juni med lancering af det nye kulturprogram. 
 
 
 
Bankoudvalget, Mogens Bastrup  
I løbet af året har der været afholdt banko på Kroen 50 gange. Det samlede antal gæster har været 4946, 
svarende til 99 pr. gang. Det er 3 gæster færre pr. gang end året før, i alt 246 færre gæster. Vi har så også 
spillet en enkelt gang mindre end året før. Antallet af gæster har svinget meget i 2018 fra min.77 til max. 
132. Det gør det meget svært at spå om, endsige planlægge det økonomiske resultat for året og desværre 
ved vi ikke, hvorfor det svinger så meget. Men rundt omkring os afholdes der på ugebasis mellem 15 og 20 
bankospil, så det er ikke konkurrence, det skorter på. Hos os bruger spillerne i gennemsnit ca. 250 kr. pr. 
gang, så der skal prioriteres i privatforbruget og måske står vi ikke allerforrest hver gang. 
 
I 2018 gav bankospillet et nettobidrag til Kroens indtægter på godt 250.000 kr. mod 290.000 kr. sidste år og 
mod budgettets 245.000 kr. Det er ikke prangende, men alt i alt tilfredsstillende. Det er fortsat sådan, at 
bankospillet er Kroens største indtægtskilde. 
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2019 er kommet godt i gang og igen, vi ved ikke helt hvorfor. Men indtil nu har vi i gennemsnit haft pænt på 
den rigtige side af 100 gæster i gennemsnit. Vi har indført et nyt tiltag, et loyalitetskort, som I kender det 
fra bageren eller pizzariaet. Man får et stempel hver gang man kommer og når man har fået et vist antal 
stempler får man noget til gengæld. Muligvis er det det, der har fået flere til at søge til Nødebo Kro for at 
spille banko, eller også er det noget andet, vi ved det ikke endnu. Men dejligt er det. 
 
Igen i år skal der lyde en stor tak fra bestyrelsen til alle 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. Det gælder buffisterne og det gælder også spiseklubben, som 
sætter borde op. Og så gælder det ikke mindst Flemming, som nu i over 10 år har været den drivende kraft 
bag banko. En stor tak til alle. 
 
Bankogruppen består af 30 – 35 personer med en gennemsnitsalder, der er betænkelig tæt på 70. Det går 
ikke i længden. Det er blevet sagt før, men derfor kan det godt gentages, vi mangler i den grad yngre 
frivillige til at tage en tørn på bankoholdet. Det er Kroens fortsatte eksistens i noget, der ligner dens 
nuværende form, der er på spil. Hvis ikke vi kan mobilisere de 40 – 50 årige til at tage et nap, vil banko i 
løbet af de næste 5, 10, 15 år lide en stille og rolig død. Og Nødebo Kro vil komme til at se meget 
anderledes ud end nu. Det vil være trist at skulle være vidne til. 
 
Det er ikke kedeligt at gå til banko, faktisk har vi det sjovt med hinanden og med gæsterne, hvoraf mange 
har kommet til banko ligeså længe, Kroen har eksisteret. Og husk så lige, vi lugter ikke af røg, når vi går 
hjem. 
 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre  
Ejendomsudvalget har holdt lidt igen – altså med at bruge penge - i det forgangne år. 
Vi har gjort det der skulle gøres for at holde kroens standard up to date. 
Hertil kommer så ”ting”, som altid opstår hen ad vejen – køleskabe, køkkengrej, lamper, 
pærer o.s.v. 
Af større ”ting”, der er blevet udført i 18/19 kan nævnes følgende: 
Nye vinduer i køkkenet træ/alu med rustfrit stål indvendig 
Gulvet i salen slebet og lakeret i juledagene 
Krostuens gulv afhøvlet og lakeret i juledagene 
Krostuen malet i ny farve og skovværktøj minimeret lidt 
Kunstnerrum opfrisket 
Nyt kontor opført på 1. sal til Jack. 
Hele 1.salen malet 
Nyt værksted til bæredygtig på 1 sal – i det gamle kontor 
Loftet i kælderrummet lydisoleret med Glasuld. 

Flisearbejde og ny trappe i haven ved JACK 

Skrænten ved Nødebovej oprettet og nyt græs sået. 

Sluttelig vil jeg sige tak til JACK for hans engagement på kroen. Han laver rigtig mange 
ting ud over viceværtjobbet. 
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Økonomiudvalget, Ib Østlund  
Ib gennemgik regnskaberne for Forsamlingshuset Nødebo Kro og Foreningen Forsamlingshusets Venner for 
2018. 
Regnskaberne var tilfredsstillende og der er udarbejdet budget for 2018 med uændret kontingent kr. 350,- 
pr. medlem. 
Ib takkede Erik Wedø og Lisa Kragh for det store arbejde de havde præsteret i 2018. Ib oplyste at 2019 er 
sidste år som økonomiformand. Ønsker at stoppe efter mere end 20 års bestyrelsesarbejde. 
 

Medlemsudvalg Iben Bækgård:  

Medlemsudvalget har i det forgangne år omstruktureret en smule. Vi er mødtes en lille gruppe som har 
arbejdet på at lave aktivitetskøreplaner for de enkelte arrangementer. Hermed er håbet at rekruttering af 
frivillige bliver nemmere da opgaverne er mere velbeskrevet. Desuden har medlemsudvalget fået sit eget 
budget. 
Hip hop kører forsat om fredagen med en ny underviser. Alle deltagere er medlemmer og det kører derfor 
som en interessegruppe. 
Der er afholdt børnebanko i forbindelse med hip hop opvisning, Skt. Hans for børnefamilier, oktoberfest, 
halloween og juletræsfest. Juletræsfesten havde i år fået en ny iklædning med julemand og banko. 
Beretningerne er godkendt af generalforsamlingen. 
 
 
 

 
  
 


