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

udskrift 07-06-2017 00:01

re

Blistrup, den 7. juni 2017

BESTYRELSESMØDE, mandag den 29 maj 2017
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Mogens Bastrup, Iben Bækgaard, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Joan Staal Nielsen, Camilla
Svanebjerg, Lene Thorsen, Søren P. Østergaard, Ib Østlund
Helle Vind (spørgetid), Knud Ebbesen pva Kirsten Aunstrup
Afbud: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Karl Erik Hansen, Lisa Kragh, Lisbeth Larsen forlod mødet til fordel for
andet møde efter punkt 4, Annette Munk Sørensen

Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 14. august, er du meget velkommen
til at sende en mail til jenslassen26@live.dk
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 29. maj 2017 kl. 19.30 med følgende dagsorden
Valg af ordstyrer: Søren P Østergaard (fast ordstyrer)
1. Spørgetid/Henvendelser
Helle Vind, Jubilæumsudvalget
Ref. Fra dette punkt tilsendt og med tak modtaget fra Helle Vind:
”Jubilæumsudvalget: Lisbeth Larsen, Lisbet Kaare, Tilde Gylling, Birgitte Damm, Erik Kjær, Jane
Walter Hansen og Helle Vind.
Undertegnede mødte op i spørgetiden, og spurgte om bestyrelsesmedlemmerne havde spørgsmål
til Jubilæumsudvalget. Det havde de ikke.
Aftaler vedr. gæster til Åbent Hus.
Lisbeth Larsen tager imod Borgmesteren og Bettina Stork fra Hillerød Kommune.
Når Søren har budt velkommen – overtager han kontakten til Dorte Meldgaard.
Knud Ebbesen spørger om Kirsten vil tage imod Vivi Wøldike fra Kultur og Fritid?
Der er indkøbt navneskilte, som bestyrelsen blev opfordret til at skrive på og bære ved Åbent Hus
arrangementet. Repræsentanter for Kroens interessegrupper og arbejdsfællesskaber vil også blive
forsynet med skilte, hvor der kommer til at stå navne og hvilken grupper de repræsenterer.
(Skiltene ligger ved indgangen i boden med gæstebog og paradisæbletræ).
Andre aftaler:
Camilla gav tilsagn om at 2 fra hendes børnegruppe kan stå i foyer’en og skænke saftevand til
børnegæsterne. (Her udskænkes desuden fadøl og vin af Søren C. og John J.)
Joan oplyste, at der var købt saft til arrangementet.
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Med hensyn til at få et par af børnene til at hjælpe til i boden med paradis-æbletræet, vil Camilla
først tage stilling til det på dagen. Hvis ikke der er børn der kan hjælpe, sørger jubilæumsudvalget
for at bemande boden.
Aftaler vedr. Jubilæumsfesten.
Lene H (buffistleder), ønsker at sælge drikkevarer fra 2 salgssteder, når festen starter (ligesom til
Nytårsballet). Det ene sted er – som altid – fra buffeten, det andet sted er endnu ikke bestemt.
(Krostue eller sal)
Camilla og Joan, der (sammen med Lorna) vil bemande den mobile cocktail bar i salen sagde, at
hvis der var brug for det, ville de gerne møde ind kl. 18.00. og hjælpe med salget.
Helle giver Tilde og Lene H besked om at Camilla og Joan kommer, så de kan vurdere behovet for
buffister. (Hvis Lorna også kommer kl. 18.00 skal de have besked.)
Generel information:
Jubilæumsudvalget er blevet gjort opmærksom på, at Kroens håndværkere fra genopbygningen
efter branden ikke er blevet inviteret til Åbent Hus.
Vi har efterfølgende sendt 7 invitationer ud. Navnene kan oplyses, hvis det ønskes.
Helle Vind”

2. Kommentarer til referat - generalforsamling
Ib Østlund blev ikke genvalgt på generalforsamlingen, men valgt
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen
4. Udvalgsformændenes beretning
Jubilæumsudvalget, fortsat, Lisbeth Larsen
Orientering om artikler i pressen
Ønske om deltagelse fra TV 2 Lorry. Ugeposten Helsinge er orienteret
Aktuelt 103 tilmeldte til spisning den 10. juni
Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Besøgstallet er tilstrækkeligt til at budgettet fortsat holder
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Første møde i Drftsudvalget med ny formand efter generalforsamlingen er afholdt
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Fravær
Infoudvalget, Lisbeth Larsen, tilsendt på mail
Fravær pga andet møde, orientering fremsendt på mail:
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Mht info-udvalget, så skal vi have et afgørende møde om lay-out d. 14-6, hvor vi skal afgøre
endeligt, hvad vi har af ressourcer i gruppen. Som I ved, er der 3 layoutere fra Gadevang der har
meldt sig på banen, og vi må se hvordan vi får mest fornøjelse af dem alle 5. I hvert fald har vi
layouteren på plads til augustnr.
Hjemmesiden vil jeg tro, at Lene orienterer om. Vi er i gang med en hovedrengøring, men slet
ikke færdige.
Kulturudvalget, Knud Ebbesen p.v.a. Kirsten Aunstrup, tilsendt på mail
Kulturkalenderen er kommet fra trykkeriet klar til lanceringen den 1. juni.
Udgifter til trykning og distribution dækkes fuldt ud af annonceindtægterne.
Billetsalget åbner officielt den 1. juni. Ib udsendte kulturprogrammet pr. mail til alle medlemmer
den 11. maj, så de har mulighed for at købe billetter før åbningen.
Vi har måttet hæve løssalgspriserne i år, men prisen på årskortet er fastholdt på de sædvanlige 800
kr. Det er under en fjerdedel af løssalgsprisen, som er 3.450 kr., hvis man køber billet til alle
arrangementer.
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Der arrangeres Sankt Hans for børnene
Halloween er også under planlægning
Fredagscaféen har fået nye hjælpere
Økonomiudvalget, Ib Østlund, skriftligt input afleveret på mødet – dertil suppl af ref.
Dags dato mangler 93 medlemmer at betale kontingent
Der udsendes rykkere ved fristens udløb
Jubilæumsfestens gæster eer affstemt med vort medlemskartotek.
I den forbindelse har vi fået fire nye medlemmer.
En lille resterende udredning vedr. medlemkontingentindbetalinger er i gang, specielt vedr. mobile
pay betalinger, hvorefter alt skulle være på plads
Drøftelse af muligheden for kun at modtage tilmeldinger til hjemmesiden via smartphone
BESLUTNING:
Tlmeldingsblanketterne i papirform afskaffes, kassers og genoptrykkes ikke længere.
Al tlmelding foregår herefter kun digitalt via smartphone og hjemmesiden
Joan Staal Nielsen informerer driftsudvalget.
Det kommunale tilskud er faldet en til to procent.
Nye betalingsformer genovervejes og genoptages
Formandens indlæg
Orientering om igangværende arbejde med planlægning af en kulturnat i 2018, fredag 1- lørdag
2. juni 2018
Der fornemmes positiv stemning i forhold til afholdelse af en kulturnat i Nødebo – spørgsmål:
Hvordan organiseres det?
Hvem vil være tovholdere?
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5. Opfølgning på punkter fra tidligere møder
Stafet for livet - se tidligere udsendt forslag - Camilla Svanebjerg
Tidligere udsendt papir drøftes
Endelig beslutning behøver ikke træffes i dag
Risiko for at stort engagement af frivillige vil ”dræne” støtten til fx Loppemarkedet.
Er ét almen nyttigt formål vigtigere end andre, endda afviste, formål?
Kalenderplaceringen skal være i orden
I givet fald bliver Kroen et spisested eller base, mens aktiviteten udgår fra Idrætspladsen
Ved fuld åbning skal vi være opmærksomme på risikoen for konkurrenceforvridning
Imødegås ved at sørge for at der er mulighed for deltagelse i aktivitet på Kroen
Bestyrelsen afventer yderligere fra Lorna, punktet genoptages efter sommerferien.

re

Status hjemmeside - Lene Thorsen
Det forberedende arbejde med en ny hjemmeside er i gang, men der vil gå noget tid, inden det
kommer rigtigt i gang.
Status retningslinjer for udlejning til fremmede entreprenører - Joan Staal Nielsen
Joan Staal Nielsen vender tilbage efter flere drøftelser i Driftsudvalget
Ref herom fra sidste møde
Regler for udlejning til fremmede entreprenører, specielt i forbindelse med offentlige
arrangementer med entrébetaling, ved Kirsten Aunstrup
Kulturudvalget har drøftet emnet.
Bekymringen er risikoen for sammenfald af kulturens arrangementer og fremmede arrangementer
Desuden problematiken pm indtægteer ”ud af huset” i stedet for akkumulering på Kroen.
Driftsudvalget udarbejder et udkast til retningslinjer for udlejning til fester og andre formål
med henblik på udredning vedr. entréindtægter i forbindelse med kommerciel udlejning.
Hensigten er at der ingen entré skal være til offentlige arrangementer.
6. Særlige punkter på dagsorden
Istandsættelse af lokale i kælderen til børn/unge - Camilla Svanebjerg
Medlemsgruppe tilbyder at stå for renovering og indretning af kælderrummet
Bestyrelsen bakker op om initiativet
Regler for brug af lokalet er ikke afklaret, men skal drøftes.
7. Fokusområder 2017 - fastlæggelse af datoer og arbejdsgrupper/tovholdere
Strategiske overvejelser - hvornår og hvordan starter vi - Annette Munk Sørensen
AMS vil starte efter sommerferien
Tiltrækning af frivillige på alle fronter, strategi - Joan Staal Nielsen
Drøftes pt i Driftsudvalget, Camilla Svanebjerg tiltræder arbejdsgruppen
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Søren Østergaard efterlyser ekstra afløsere for viceværten til aflastning af de to nuværende
afløsere
Børn - Kirsten Aunstrup
Introvejledning til nyankomne, oversigt over bl. a. interessegrupper - Joan Staal Nielsen
Lene Thorsen og Søren Østergaard påtager sig at udarbejde et koncept
Ingen deadline – måske primo januar 2018
Familiemedlemskaber - Camilla Svanebjerg
Der udarbejdes et oplæg inden generalforsamlingen
Medlemskort - Camilla Svanebjerg
Fordele og ulemper drøftet
Fortsatte undersøgelser iværksættes
Udgangen af marts 2018 er foreløbig deadline
Revidering af vedtægter - Alle
Udskydes indtil videre
Regler for udlejning kan regulees af Driftsudvalget uden behov for ændring af Vedtægterne

8. Eventuelt
Lene Thorsen orienterer om særligt indslag i festlighederne ved jubilæumsarrangementet
Søren Østergaard efterlyser (igen) et par input til festtalen
Mobile Pay skilte til mulige gaveindbetalinger opstilles til jubilæumsarrangementerne
9. Næste møde: mandag den 14. august
Kommende møder derefter
mandag den 4. september
mandag den 2. oktober
mandag den 6. november
mandag den 4. december
JULEFERIE
mandag den 8. januar
mandag den 5 februar
mandag den 5. marts
mandag den 19. marts - GENERALFORSAMLING

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk
B E S T Y R E L S E S M Ø D E 29. M A J 2 0 1 7

Jens Lassen, sekretær
Kirkevej 15, 3230 Græsted
2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk

