Nødebo Kro
Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746
kro@noedebo-kro.dk

Bestyrelsen

BESTYRELSESMØDE, tirsdag 12. maj 2015

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete
Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Søren P. Østergaard

Afbud: Nina Christiansen, Mogens Hansen, Christian Wolfhagen, Flemming Jørgensen, Heidi Marie
Lyngsøe
Uden afbud: Ingen

Der er afholdt møde i bestyrelsen tirsdag den 12. maj kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Spørgetid
Ingen mødt
2. Gennemgang af dagsordenen
Bordet rundt – gensidig præsentation, sprunget over, udsat
3. Opfølgning af punkter fra sidste møde
Aftale med viceværten om rengøring – status pr 13.4.
Der laves et udkast til viceværten med kontraktforslag med driftsudvalgsformand Christian
Wolfhagen og formand Camilla Svanebjerg og viceværten Jack Bjørkbom.
Status pr. 12.5. ikke omtalt
Status på låneomlægning – Nina Christiansen, orientering - udsat
Formanden orienterer om låneoptagelsen, bankens spørgsmål og betingelser.
Flere pengeinstitutter er adspurgt, men ingen resultat
Der bør afholdes et møde med den kommunale forvaltning om etablering af kommunegaranti.
Forventningerne er beskedne.
En lille arbejdsgruppe nedsættes til endnu en gennemgang af problematikken.
Pt er punktet taget af den kommunale dagsorden.
Nina Christensen påtager sig at kontakte Poul Rudbeck med henblik på det fortsatte arbejde.
Christian Wolfhagen anbefaler at kontakte Ib Østlund, tidl. økonomiudvalgsformand.
Forslaget om fondsstøtte til belysningsprojektet i Salen – udsættes til næste møde
Dog orienterede Lisbeth Larsen:
Poul Rudbeck er udtrådt af udvalget.
Udvalget ønsker at arbejde selvstændigt og uafhængigt af bestyrelsen.
Der blev drøftet bredt om arbejde I fondsbestyrelsen, om forskellige fonde og områder, der kan
søges.
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Bestyrelsen savner en "kommandovej", hvem gør hvad og hvornår. Udvalget udarbejder de
endelige ansøgninger, og refererer til bestyrelsen, som afsluttende konfirmerer ansøgningerne.
Det blev drøftet, hvorvidt anlæg af nye energibesparende foranstaltninger kan indgå som objekter
for Fondsudvalgets bestræbelser. Bruno Bjerre deltager i Fondsudvalgets næste møde.
Overført fra sidste møde:

Der foreligger et forslag om salg af ”aktier” til brugerne, mod tildeling af rabat ved leje af Kroens
lokaler. En arbejdsgruppe med bl. a. Christian Wolfhagen, Mogens Hansen og Flemming Jørgensen
nedsat.
Lisbeth Larsen er medlem af Fondsudvalget, og vil arbejde for sagen også der.
Vision, mission, strategi for Nødebo Kro
Ud fra medlemstallet etableres en målsætning om hvad vi gerne vil med medlemmerne og deres
indsats i arbejdet på Kroen.
En målsætning om at få ”hele byen” med blev drøftet og vægtet.
Ordet målsætning kunne erstattes af hensigtserklæring.
Fra dette møde:
Forskellige former for omtaleskabende kommunikation drøftet, Facebook, Twitter mv over for den
traditionelle hjemmeside.
Velkomstpakker med informationsmaterialer kunne uddeles til tilflyttere i byen.
Invitationer til deltagelse i de forskellige udvalg udarbejdes, men hvor – informationsudvalget?
Der er stor efterspørgsel efter frivillige hjælpere på mange felter i byen.
(Overført fra sidste møde)
Christian Wolfhagen efterlyser et forslag til en ny aftenaktivitet om torsdagen på Kroen.
Flemming Jørgensen anbefaler at mange af debattens emner placeres i medlemsudvalget, med
henvisning til, at denne bestyrelse arbejder for og varetager alle Kroens interesser.
Christian Wolfhagens ønske om flere (nye) medlemmer på buffistholdene er drøftet på
medlemsudvalgets sidste møde, hvor man forsøgte (og stadig forsøger) at motivere nogen til at
deltage i arbejdet.
Medlemsudvalget har også drøftet informationsudvalgets arbejde på opfordring af Lisbeth Larsen,
sådan at infoudvalget kan suppleres med nye medlemmer.
En infofolder om Kroen kunne også uddeles via ejendomsmæglerne i kommunen.

4. Særlige punkter til dagsordenen
Gennemgang af regnskab 1. kvartal
Lisa Kragh orienterede om regnskaberne for 1. kvartal
Vennerne: positivt regnskab sammenlignet med sidste år, samme kvartal
Overskud hos både banko og kultur
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Forsamlingshuset
Ejendommen
Der mangler en gasregning i første kvartal, men de kommer automatisk
Nyanskaffelser: køler i depotet, projektor til kulturen, ekstra afhentning af skrald
Buffetomsætningen er steget (en del af det skyldes fredagsbaren)
Resten udsættes til Christian deltager næste gang.
Handlingsplan for indsatsområder 2015
Står under strategi og vision
Åbent hus 2016?
Der var stor succes med åbent hus i 2013, så vi vil gerne gentage.
Genoptages på næste møde
5. Udvalgsformændenes beretning
Bestyrelsen, Camilla Svanebjerg
Intet

Bankoudvalget, Flemming Jørgensen
Fraværende
Driftsudvalget, Christian Wolfhagen
Fraværende
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Boxer TV abonnement opsiges, overgår til Tele Danmark
Informationsudvalget, Lisbeth Larsen
Afløser for Niels Lillemose (layout af Kirke og Kro) er måske på vej
Annoncører savnes til K&K
Næste udgivelsesdatoer bliver lagt på hjemmesiden
Første nummer efter sommerferien udkommer den 9. august
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Orienterer om vellykket afviklede arrangementer (Tango og PH-revy)
Medlemsudvalget, Heidi Marie Lyngsøe
Fraværende
Økonomiudvalget, Lisa Kragh
Intet yderligere
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6. Næste møde / kommende mødedatoer
Datoerne skal noteres i kontorets kalender eller mailes til viceværten – er noteret
9. juni
12. august
Mandag 14. marts 2016: GENERALFORSAMLING
Næste møde:

Mødedatoer efter august fastlægges
Fastlæggelse af datoer for behandling af regnskaber i den næste sæson
Etablering af en procedure i forhold til behandling af regnskab og budget
7. Eventuelt
Der ønskes en liste over medlemmerne af Bestyrelsen, hvor al tekst er trykt i sort
Den medsendes dette referat.

Til genbrug

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Nina Christiansen, Tilde Gylling, Mogens Hansen, Flemming
Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Heidi Marie Lyngsøe, Merete Rosenberg, Camilla
Svanebjerg, Helle Norbye-Thomsen, Christian Wolfhagen, Søren P. Østergaard
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Afbud:
Uden afbud:
-----------------------------------------------------------------Mailforsendelse, 16 personer: 14 medlemmer + 2 info
bebjerre@gmail.com; camilla@svanebjerg.dk; christian@wolfhagen.name; flemming@herluf.net; heidilyngsoe@hotmail.com; helle.norbye.thomsen@gmail.com; kirsten@aunstrup.dk; jenslassen26@live.dk; lisakragh@dlgmail.dk;
olis@larsen.mail.dk; merete.rosenberg@yahoo.com; lone-mogens@egebakken.dk; ninakirkevej@gmaill.com;
tildegylling@gmail.com; oestergaard@mil.dk; jan@hovard.dk; kro@noedebo-kro.dk
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