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Nødebo, den 5. september 2018

BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. september 2018
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Lisa Kragh, Joan Staal Nielsen, Lorna
Birgitte Rudd, Camilla Svanebjerg, Ann-Britt Thorndahl,
Lene Thorsen, Hanne Toke, Erik Wedø, Ib Østlund
Afbud: Annette Munk Sørensen og Iben Bækgaard.

Afbud til næste møde, mandag den 1. oktober 2018:
Send en sms til 5277-1871 eller en mail til hanne.toke@gmail.com
Valg af ordstyrer:
Fast ordstyrer ?
1. Spørgetid/Henvendelser
a. Christian orienterer kort om loppemarkedet.
Loppemarkedet gik som planlagt. Det var stort set tørvejr.
Indtjening var 255.000 kr. Der er brugt lidt flere penge i år end vanligt.
Efter loppemarkedet er der ca. 10 ton affald. Udvalget vil se på, om affaldet kan
reduceres næste år.
Næste år vil man være opmærksom på, at kontakte Røde Kors og andre frivillige
organisationer der ønsker at hente effekter efter loppemarkedet.

2. Kommentarer til referat.
Ingen kommentarer
3. Kommentarer til dagsorden.
Ingen kommentarer.
4. Udvalgsformændenes beretning
Bankoudvalget, Mogens Bastrup

Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk
BESTYRELSESMØDE

Hanne Toke, sekretær
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
5277-1871 e-mail: hanne.toke@gmail.com
4. JUNI 2 0 1 8

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

Dokument udskrevet 10-09-2018 13:57

Dokument sidst håndteret:
9. september 2018
Bestyrelsen

Fremmødet er meget vekslende. Vi er lidt bagud i forhold til antal spillere, men til gengæld
bruger folk flere penge når de er der. Bankoudvalget er bekymrede for det ustabile fremmøde til
banko. Det overvejes at lave en spørgeskemaundersøgelse.
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Der er ikke sket så meget. Søren (indkøber) har sagt op. Driftudvalget overvejer at sætte
indkøb i system og at få leveret varerne. Udvalget beslutter i næste uge hvordan indkøbene
fremover kommer til at fungere.
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Der er opsat et nyt el-stik i forgangen, så det er muligt at bruge strøm udenfor.
Bruno har været på kroen hver dag i hele sommerferien for at afløse viceværten. Der har
været mange opgaver med udlejning, opvask, vasketøj og meget andet. Der er også mange
henvendelser.
Fremover skal afløser jobbet fordeles blandt medlemmerne. Bruno sørger for at beskrive
opgaverne, og for en afløser liste.
Infoudvalget, Ann-Britt Thorndal.
Kirke og Kro kører på skinner. Der skal findes en ny redaktør. Giv besked til Ann Britt hvis
du kender en der har lyst til at overtage.
Bruno og Ann-Britt indhenter tilbud på udendørs LED skærm/pylon, samt undersøger
mulighed for dækning af nogle omkostninger via fonde.
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Der afholdes mødei kulturudvvalget d. 12. september.
Kirsten har været til pressemøde sammen med musik- og teater institutioner i Hillerød –
blandt andet Klaverfabrikken med henblik på mere samarbejde mellem de forskellige
kulturinstitutioner..
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard.
Fraværende.
Økonomiudvalget, Ib Østlund
Halvåret er bedre end forventet. Resultatet er en smule bedre end forventet.
Medlemskontigentet er budgetteret til kr. 220.000. Der er dd indgået 212.750, og der er en
restance på 6.450. kr.
Mobilepay har fået nye telefonnumre. (Til erhverv med 5 numre).
De nye numre er:
Drift 59858
Kultur 97061
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Banko 39334
Medlemskontingent 89570
Loppearked 67599

5. Særlige punkter på dagsorden - nye samt opsamling af gamle
Persondatabeskyttelsesordningen: Hanne og Annette
•

Håndtering af GDPR (skriftligt oplæg sendes ud i løbet af ugen).
Beslutning:
1.Vejleningen til håndtering af personfølsomme oplysninger sendes til alle
udvlgsformænd, der vil orientere udvalget. Lægges også på hjemmesiden.
2.Privatlivspolitik rettes til af Ann-Britt og Hanne, og lægges herefter på
hjemmesiden.
3.Dataansvarlig: Ib Østlund.

Vicevært og viceværtopgaver – Hanne og Bruno:
Drøftet.
•

Orientering og punkter til opfølgning og beslutning (MUS).
Drøftet

•

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.
Kulturnatten:
•

Evaluering Kulturnatten – Kirsten (skriftlig evaluering er fremsendt til alle).
Evalueringen er drøftet.

•

Overvejelser om fremtidige kulturnatsarrangementer – Alle.
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Ikke hvert år. Vigtigt at der er klare rammer for afvikling af en kulturnat. Måske
færre ambitioner og ikke så stort. Bidrage med maden. Vigtigt at kroen har en
representant i den fælles styregruppe.

Bestyrelsesansvarsforsikring – Bruno
Forsikring i Alm. Brand. Hvis bestyrelsen skal forsikres, skal det ske i Dansø. Tilbuddet
er sammensat af alle forsikringerne, og koster 47.333 kr. om året med en selvrisiko
3.796 kr.
Vi betaler nu ca. 70.000 kr.
Vi skal være medlem af Landsforeningen for danske forsamlingshuse.
Medlemskontingent
•

Opkrævning via PBS - Ib og Erik udarbejder et forslag til næste bestyrelsesmøde.

•

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

Drift – Joan:
•

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

Fredagscafeen – Lorna / Camilla
•

Medlemsoprettelse via mobile pay om fredagen.
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Medlemskort/differentierede priser om fredagen.
Kortet er taget godt imod af både medlemmer og ikke medlemmer.

6. Eventuelt
7. Næste møde mandag den 1. oktober 2018 kl. 19.30 i Sydværelset.
8. Kommende møder, 2018
Fortsat første mandag i måneden.
Punkter til næste møde møde mandag den 1. oktober 2018 kl. 19.30 i Sydværelset.
•

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 til næste bestyrelsesmøde.

•

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

•

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

•

Aftale med Dropbox i forhold til persondataforordningen.

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
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