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Nødebo, den 2. oktober 2018

BESTYRELSESMØDE, mandag den 1. oktober 2018
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Iben Bækgaard, Lorna Birgitte Rudd, Annette Munk
Sørensen, Ann-Britt Thorndahl, Knud Ebbesen,Hanne Toke,
Afbud: Lisa Kragh, Kirsten Aunstrup, , Ib Østlund, Lene Thorsen, Camilla Svanebjerg, , Joan Staal
Nielsen, Erik Wedø.

Afbud til næste møde, mandag den 5. november 2018:
Send en sms til 5277-1871 eller en mail til hanne.toke@gmail.com
Valg af ordstyrer:
1. Spørgetid/Henvendelser
Ingen henvendelser
2. Kommentarer til referat
Ingen kommentarer.
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen kommentarer
4. Udvalgsformændenes beretning
Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Det har været en tyndbenet september måned. Der har færre gæster end vanligt. Vi håber
på en bedre resultat i oktober.
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Gunvor har overtaget indkøb til banko indtil januar.
Udvalget er i gang med at undersøge leveringsmuligheder, og kigger også på nethandel.
Generelt giver vi ikke gaver til frivillige der har ydet en indsats.
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Der er kommet godt 9.000 kr. tilbage fra forsikringen da Bruno har forhandlet en ny aftale.
Vedrørende elektronisk lystavle: Der er forhandlinger i gang med et firma i Sønderjylland.
Lystavlen vil have sort baggrund med hvid skrift. Derved spares der på strømmen. Tavlen
bliver placeret samme sted som den faste tavle står. Bruno og Ann-Britt afventer tilbud.
Viceværtafløsning sættes på næste møde.
Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk
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Der er købt lysisolering til kælderrummet. Det bliver sat op under Brunos kyndige
vejledning.
Nødudgangene skulle nu være på plads.
Infoudvalget, Ann-Britt Thorndal
Vejledningen vedrørende persondataforordningen er nu opdateret specifik for de
forskellige grupper og udvalg.
Vejledningen lægges på hjemmesiden med henstilling til at alle skal overholde reglerne.
Kulturudvalget, Knud Ebbesen
Startede sæsonen i går. Der er solgt lidt flere årskort end sidste år. Udvalget forventer en
fornuftig sæson.
Planlægningen af sæson 2019-2020 går i gang i slutningen af oktober.
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Fraværende.
Økonomiudvalget, Ib Østlund
Vedr. Økonomifunktionen:
Regnskabet ser OK ud og vor likviditet er pæn.
Jeg har den 29. september slettet 12 medlemmer i medlemskartoteket. Disse medlemmer er alle
blevet rykket mindst 4 gange for kontingent. Et enkelt slettet medlem har efterfølgende søgt om
fortsat at være medlem af kroen

5. Særlige punkter på dagsorden - nye samt opsamling af gamle
•

Afløserliste for vicevært under ferie og fridage.
Bruno udarbejder en oversigt over de opgaver der er i afløserjob for viceværten.

•

Hoveridag.
Joan drøfter problemet med mangelfuld rengøring af køkkenet i driftsudvalget, og
vender tilbage med et forslag til løsning.

•

Opkrævning via PBS - Ib og Erik udarbejder et forslag.

•

Automatisk betaling af medlemskontingent – Erik.
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Der kræves et ekstra modul i foreningsadministrator, og medlemmerne skal oprette
sig med kortoplysninger.
Erik vil arbejde videre på at finde en løsning, og udersøge omkostningerne.

•

Indtastning af mobilepay på kassen – droppe at skrive i bogen.
Joan arbejder videre på en vejledning.

•

Aftale med Dropbox i forhold til persondataforordningen. Hanne.
For at have en databehandleraftale skal vi købe en business aftale med dropbox. AnnBritt undersøger hvad en aftale koster til næste møde.

•

Skal der serveres gratis the og kaffe til medlemmer på medlemsaftener og i
fredagskafeen mod forevisning af medlemskort. Camilla.
Bestyrelsen er enig om, at der ikke serveres gratis kaffe og the.

6. Eventuelt
Vi har fået en henvendelse fra Nødebo Bæredygtigt.
Der er enighed om at vi vil bakke op om ideen, og ønsker et samarbejde. Lorna skriver
dette til Nødebo bæredygtigt.
7. Næste møde mandag den 5. november 2018 kl. 19.30 i Sydværelset.
8. Kommende møder, 2018
HÆNGEPARTIER
Retningslinjer for udlejning til fremmede entreprenører - Joan Staal Nielsen
Retningslinjer for allokering af lokaler til interessegrupper, samt hvornår
medlemsaktiviteter må vige for udlejning - Joan Staal Nielsen
Medlemsoprettelse via mobile pay - Lene Thorsen
Punkter til dagsorden til næste møde:
Viceværtafløsning. Bruno
Hoveridag. Joan
Automatisk betaling af medlemskontingent. Der kræves tilkøb af ekstra modul i
”foreningsadministrator”. Erik undersøger mulighed og pris.
Dropbox busines. Ann-Britt.
Indtastning af mobile pay på kassen. Droppe at skrive i bogen. Joan udarabejder
vejledning.
Opkrævning via PBS. Ib og Erik undersøger muligheden.
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