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GENERALFORSAMLING 14. MARTS 2016 
	

Nødebo, 14. marts 2016 
 

Til	stede:	Tilde	Gylling,	Mogens	Hansen,	Flemming	Jørgensen,	Lisa	Kragh,	Lisbeth	Larsen,	Jens	Lassen,	
Merete	Rosenberg,	Camilla	Svanebjerg,	Christian	Wolfhagen,	Bruno	Bjerre,	Kirsten	Aunstrup,	Mogens	
Hansen	
	
Afbud:	Søren	P.	Østergaard	
Uden	afbud:	
	
Øvrige	deltagere:	Medlemmer	af	Foreningen	Nødebo	Kros	Venner,	samt	inviterede	gæster	uden	tale-	
og	stemmeret,	i	alt	ca.	60	personer	
	
Der	er	afholdt	Generalforsamling	i	Salen	mandag	den	14.	marts	2016	kl.	19.30	med	følgende	dagsorden	
	
0. Formanden	byder	velkommen	og	indstiller	til	valg	af	dirigent	til	forsamlingen	

	 	
1. Valg	af	dirigent:	Niels	Lillemose		
Generalforsamlingen	er	lovligt	indkaldt	iflg.	gældende	regler	
Bestyrelsen	har	besluttet,	at	kun	medlemmer	har	stemme-	og	taleret	
	
2. Bestyrelsens	beretning	ved	formanden	Camilla	Svanebjerg	
+	udvalgsformændenes	beretninger	

Alle	beretninger	afvikles	før	debatten.	
Alle	beretninger	vedlægges	som	bilag	til	referatet.	
Desuden	et	bilag	med	indlæg	fra	Knud	Ebbesen	
	 	
Camilla	Svanebjerg	aflagde	beretning	vedr.	Bestyrelsen	
Christian	Wolfhagen	aflagde	beretning	vedr.	 Driftsudvalget	Lisbeth	Larsen	aflagde	beretning	vedr.	
Informationsudvalget	Kirsten	Aunstrup	aflagde	beretning	vedr.	Kulturudvalget	
Bruno	Bjerre	aflagde	beretning	vedr.	Ejendomsudvalget	
Flemming	Jørgensen	aflagde	beretning	vedr.	Bankoudvalget	
Tilde	Gylling	aflagde	beretning	vedr.	Medlemsudvalget	
Lisa	Kragh	aflagde	beretning	vedr.	Økonomiudvalget	
	
Dirigenten	efterspurgte	kommentarer	–	der	var	kun	tilfredshed	og	applaus.	Bestyrelsens	samlede	
beretning	er	taget	til	efterretning	
	
3. Forelæggelse	og	godkendelse	af	regnskab	for	foreningen	&	
4. Forelæggelse	og	godkendelse	af	regnskabet	for	den	selvejende	institution	
Punkt	3	og	4	behandles	under	ét.	
Lisa	Kragh	(fmd.	Økonomiudvalget)	forelagde	regnskabet	for	foreningen	og	den	selvejende	institution.	
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Forsamlingen	godkender	de	to	regnskaber	med	de	faldne	bemærkninger.	
	
5. Forelæggelse	af	budgetter	for	forening	og	institution	til	orientering	
Lisa	Kragh	(fmd.	Økonomiudvalget)	forelægger	budgetterne	for	forening	og	institution.	
Med	de	faldne	bemærkninger	er	forslag	til	budgetterne	taget	til	efterretning.	
	
6. Indkomne	forslag		
Bestyrelsen	har	ikke	modtaget	forslag	til	generalforsamlingen	

	
7. Fastlæggelse	af	det	årlige	kontingent	
Bestyrelsens	indstilling:	350	kr.	årligt,	150	kr.	for	unge	under	30	og	unge	under	uddannelse	
-	forslaget	vedtaget	
	
8. Valg	af	medlemmer	til	bestyrelsen	

1. Camilla	Svanebjerg		 genopstiller	som	bestyrelsesformand	-	ikke	på	valg	
2. Merete	Rosenberg	 opstiller	som	driftsudvalgsformand,	valgt	for	to	år	
3. Bruno	Bjerre	 genopstiller	som	ejd.	udv.	fmd.	-	ikke	på	valg	
4. Flemming	Jørgensen	 genopstiller	bankoudv.	fmd.	-	ikke	på	valg	
5. Lisa	Kragh	 genopstiller	som	øko	udv	fmd.-	genvalgt	for	to	år	
6. Kirsten	Aunstrup	 genopstiller	som	kulturudvalgsfmd	–	ikke	på	valg	
7. Tilde	Gylling	 opstiller	som	medlemsudvalgsformand,	valgt	for	to	år	
8. Lisbeth	Larsen	 genopstiller	som	infoudvalgsformand	-	genvalgt	for	to	år	
9. Søren	P.	Østergaard	 genopstiller	som	ordinært	medlem	-	ikke	på	valg	
10. Jens	Lassen	 genopstiller	som	sekretær	-		genvalgt	for	to	år	
11. Luise	Theil	Kuhn	 ny	opstillet	–	valgt	som	ordinært	medlem	for	et	år	
12. Lene	Thorsen	 ny	opstillet	–	valgt	som	ordinært	medlem	for	et	år	
13. Karl	Erik	Hansen	 ny	opstillet	–	valgt	som	ordinært	medlem	for	to	år	
14. En	vakant	plads	søges	besat	 med	et	nyt	ordinært	medlem	

		
9. Valg	af	to	revisorer	(John	Friis	og	Erik	Henrichsen	genopstiller)	og	en	revisorsuppleant	(Helle	
Thorndahl	genopstiller):	
Alle	genopstiller	og	er	valgt	

	
10. Eventuelt	
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BESTYRELSESMØDE, KORT 14. MARTS 2016 EFTER GEN FORS 
Til	stede:	Kirsten	Aunstrup,	Bruno	Bjerre,	Tilde	Gylling,	Mogens	Hansen,	Flemming	Jørgensen,	Lisa	Kragh,	
Lisbeth	Larsen,	Jens	Lassen,	Merete	Rosenberg,	Camilla	Svanebjerg,	Christian	Wolfhagen,	Luise	Theil	
Kuhn,	Lene	Thorsen,	Karl	Erik	Hansen	

	
	

	
Afbud:		Søren	P	Østergaard	

	
Uden	afbud:	

	
	
Kommende	møder	
Mandag	den	4.	april	2016	kl.1930	

	
Konstituering:	
Camilla	Svanebjerg	 formand	
Tilde	Gylling	 udv.	fmd.	medlemsudvalg,	næstformand	
Kirsten	Aunstrup	 udv.	fmd.	kulturudvalg	
Lisa	Kragh	 udv.	fmd.	økonomiudvalg	
Lisbeth	Larsen	 udv.	fmd.	informationsudvalg	
Bruno	Bjerre	 udv.	fmd.	ejendomsudvalg		
Merete	Rosenberg	 udv.	fmd.	driftsudvalg		
Flemming	Jørgensen	 udv.	fmd.	banko	
Karl	Erik	Hansen	 kasserer,	ordinært	medlem	
Jens	Lassen	 sekretær,	ordinært	medlem	
Søren	P.	Østergaard	 bestyrelsesmedlem,	ordinært	
Luise	Kuhn	 bestyrelsesmedlem,	ordinært	
Lene	Thorsen	 bestyrelsesmedlem,	ordinært	
Vakant	post	 bestyrelsesmedlem,	ordinært	
	
	
Til	genbrug	

Til	stede:	Kirsten	Aunstrup,	Bruno	Bjerre,	Tilde	Gylling,	Mogens	Hansen,	Flemming	Jørgensen,	Lisa	Kragh,	
Lisbeth	Larsen,	Jens	Lassen,	Merete	Rosenberg,	Camilla	Svanebjerg,	Christian	Wolfhagen,	Søren	P.	
Østergaard,	Luise	Theil	Kuhn,	Lene	Thorsen,	Karl	Erik	Hansen	
	
Mailforsendelse,	16	personer:	14	medlemmer	+	2	info	
bebjerre@gmail.com;	camilla@svanebjerg.dk;	flemming@herluf.net;	 kirsten@aunstrup.dk;	jenslassen26@live.dk;	
lisakragh@dlgmail.dk;	olis@larsen.mail.dk;	merete.rosenberg@yahoo.com;	privatthorsen@gmail.com	luisetheil@gmail.com		
tildegylling@gmail.com;	oestergaard@mil.dk;	annegh@ofir.dk		jan@hovard.dk;	kro@noedebo-kro.dk	



Formandens beretning - Generalforsamlingen 14. marts 2016 
Generationsskiftet er godt i gang, vi har stor medlemstilgang, nye ansigter på kroen og nye ansigter er på vej 
ind i bestyrelsen, i udvalg og som hjælpende hænder. Vi har fået nyt lys i salen og har et pænt årsresultat, så 
det går jo meget godt, eller gør det… 

Medlemskab: 
Vi havde en medlemstilgang på ca. 70 personer sidste år og omtrent det samme året før. Men der er lige så 
mange der falder fra. Det er der ikke noget nyt i, men vi skal være bedre til at holde på de nye medlemmer.  

Det har vi tænkt os at arbejde på ved bl.a. at informere mere målrettet om de aktiviteter der er på kroen samt 
at udbyde flere medlemsfordele.  

Ved indmeldelse skal det være sådan, at man modtager et medlemsbrev med en oversigt over de aktiviteter 
og interessegrupper der er på kroen og med tilbud om at tilmelde sig forskellige mailgrupper om børne- & 
familieaktiviteter, spisearrangementer, ungdomstiltag, fredagsarrangementer og meget andet. Fuldstændig 
ligesom man i dag kan tilmelde sig en kulturmailliste. 

I dag er det sådan, at man skal være medlem for at yde en indsats på kroen, men der er ikke nødvendigvis 
krav om at man skal være medlem for at komme og nyde fællesskabet på kroen. Den tilgang har vi i stigende 
grad udfordret over de sidste par år. Vi har forsøgt os på medlemshvervning ved at åbne kroen for alle, 
medlemskab eller ej. Samtidig er vi begyndt at se på, om der skal være et krav om medlemskab for at man 
kan få lov til at yde en indsats. 

Differentierede priser: 
Vi har i det sidste år arbejdet med differentierede priser på børnearrangementer som børnespiseklubberne, 
danseundervisning og MGP. Det kan være vi skal gøre meget mere i det fremover. Det kan også være, at vi 
skal se nærmere på differentiering af priserne i buffeten.  

Men det skal formaliseres og vi skal finde en fælles ramme for, hvordan det skal fungere og håndteres. 
Måske skal det i første omgang kun gælde for aktiviteter der hører under medlemsudvalget. Dvs. 
Fredagscafeen, Familiespisning om fredagen, English Pub, Onsdagsbaren og børneaktiviteter.  

Det bliver den kommende bestyrelses første store opgave, at fastsætte kriterierne for de differentierede priser 
samt at se på rammerne omkring medlemskravet.  

Alt dette som led i generationsskiftet, at hverve nye medlemmer og nye frivillige hænder. 

I udvalgene og i bestyrelsen er der også et generationsskifte på vej, men det giver lidt udfordringer. 

Informationsudvalget: 
Vi har fået en ny redaktør på Kirke & Kro, Lene Ebsøe. Lene er dog ikke klar til at overtage formandsposten, 
men Lisbeth Larsen har heldigvis sagt ja til at fortsætte i et par år endnu. 

Driftsudvalget: 
Christian Wolfhagen fratræder som driftsudvalgsformand, så vi skal have valgt en ny i aften. 

Men der er også udvalg, hvor det ikke går helt som planlagt. 

Medlemsudvalget: 
Sidste år fik vi formelt nedsat et medlemsudvalg med det primære formål at hverve nye medlemmer.  

Heidi Marie Lyngsø blev valgt som udvalgsformand men har af personlige årsager, desværre ikke haft 
mulighed for at løfte opgave. Tilde Gylling har meldt sig på banen og opstiller som ny 
medlemsudvalgsformand. Tilde har i de sidste måneder fungeret som konstitueret formand.  



I den mellemliggende periode er udvalget blevet delt op i små undergrupper og med en pr-gruppe til at 
promovere nye tiltage.  

Økonomiudvalget: 
Lisa Kragh yder en fantastisk indsats som økonomiudvalgsformand, men har længe siddet alene på posten. 
Vi forsøgte os derfor med at etablere en økonomigruppe med Nina Christiansen som 
bestyrelsesrepræsentant. Nina blev valgt ind i bestyrelsen sidste år, men har desværre set sig nødsaget til at 
trække sig. Herefter har gruppen bestået af Poul Rudbæk, Ib Østlund og Mogens Hansen. Gruppens primære 
opgave har været at se på finansieringsmuligheder og generel support til bestyrelsen i 
økonomisammenhænge.  

Sidste år fik vi accept på generalforsamlingen til at arbejde videre med en udvidelse af lån i kroen. Poul 
Rudbæk har ydet et fantastisk stykke arbejde på den front også efter sin fratrædelse som formand sidste år. 
Desværre ser det ikke ud til at lykkes med at komme uden om kommunens krav om en garanti, hvilket er 
forudsætningen for at kunne optage det lån vi har arbejdet for. Og måske går det også uden, økonomien ser 
trods alt ikke så dårlig ud.  

Vi har fået udskiftet lyset i den store sal. Dette er delvis finansieret via vores stjernesalg, men havde aldrig 
været muligt uden en kæmpe indsats fra Bruno og de øvrige frivillige som har stået for den praktiske 
udførelse. Stor tak til alle jer.  

Stjernesalget har i alt indbragt lidt over kr. 50.000 kr. hvilket jeg syntes er fantastisk, og der er stadig 
mulighed for at købe nogle stjerner som takket være Poul Rudbæk, er fradragsberettiget. Også her har Poul 
ydet en fantastisk indsats. Tusind tak til Poul og en stor tak til alle jer, der har købt en stjerne og dermed 
været med til at realisere vores nye stjernehimmel.  
Aktiviteten med salg af aktier droppede vi der imod på grund af for ringe interesse. 

Generationsskifte 
Vi er så tæt på det generationsskifte som har været forsøgt i flere år, men vi er lige så tæt på at tabe det hele.  

Der er kommet nye kræfter til og der kommer stille og roligt flere, men vi taber også nogle stykker, for 
mange.   

De nye kræfter har endnu ikke det store tilhørsforhold til kroen. De fleste kommer her, når der er 
arrangementer af interesse og tiltagende flere kommer fordi de har fået et mere personligt forhold til kroen. 

Det er det generationsskriftet drejer sig om. Borgerne i Nødebo skal have lysten til at gøre noget for at 
kroens skyld, ikke kun at komme der for egen skyld. Men det tager tid, lang tid.  

Kære alle jer flittige og rare mennesker som i de sidste 30 år har ofret så mange timer på kroen, jeg vil bede 
jeg om at holde ud nogle år endnu. Vi kan simpelthen ikke følge med. Vi skal passe på jer, der har passet på 
kroen i mange år og respektere alt det arbejde I har ydet og fortsat yder. Men jeg beder også jeg om, at passe 
på de nye - være åbne og imødekommende, give plads til en anden måde at gøre tingene på og til at de nye 
stille og roligt kan få et forhold til kroen.  

Vi skal respektere hinanden og give plads til hinanden. Det handler om at tage ansvar, men man tager størst 
ansvar for det man selv har været med til at bygge op, ikke for noget andre har bygget op, som man gerne 
skal forsætte i deres ånd.  



Nødebo	d.	14-3-16	

	
Beretning	fra	Informationsudvalget	2015-16.		
	
Info-udvalget	startede	sidste	år	efter	Generalforsamlingen	med	at	skifte	Layouter.		
Det	er	en	ret	omfattende	opgave	at	layoute	K&K,	og	det	var	en	stor	lettelse	at	
Evamaria	Overbye	meldte	sig	som	villig	til	at	påtage	sig	opgaven.	
	
	Evamaria	har	været	ansat	som	layouter	i	Allerpress	i	mange	år,	og	har	dermed	
tilført	udvalget	og	Kroen	en	professionel	ekspertise	som	vi	ikke	har	haft	før.	
Imidlertid	er	det	en	sårbar	situation	kun	at	have	én	på	de	her	poster,	det	har	vi	
oplevet	før.	
	
	K&K	skal	udkomme	til	tiden	uanset	sygdom,	familiebegivenheder,	rejser	o.lign.	
hvilket	er	svært	at	planlægge	for	et	helt	år	på	vores	redaktionsmøde.	Det	har	været	
et	problem	før,	men	vi	er	glade	for,	at	vi	nu	har	fået	lidt	back-up.	Niels	Lillemose,	der	
før	har	sat	bladet,	har	indvilliget	i	at	vikariere	med	layout,	hvis	det	kniber,	og	vi	er	nu	
også	blevet	2	i	udformningen	af	bladet,	hvilket	skulle	give	den	fornødne	luft.	
		
Lene	Ebsøe,	der	er	journalist,	er	indstillet	på	at	gå	ind	i	redaktionen	i	selve	
redigeringen	og	produktionen	af	bladet,	og	det	er	mere	end	velkomment.	Vi	har	på	
den	måde	fået	professionel	frivillig	hjælp	til	både	redigering	og	layout,	det	er	et	stort	
løft,	kun	kan	det	skræmme	rene	amatører	fra	opgaven	senere,	den	udfordring	må	vi	
tage,	hvis	den	opstår.		
	
K&K	udgives	som	de	fleste	ved	med	en	ligedeling	af	udgifterne	til	Kro	og	sogn,	det	
bliver	husstandsomdelt	i	Nødebo	og	Gadevang	og	vi	har	derfor	også	forpligtelser	
overfor	Gadevang	sogn.	I	de	sidste	numre	er	Gadevang	blevet	mere	og	mere	
interesseret	i	at	bruge	bladet	som	informationskilde,	det	har	de	ikke	gjort	brug	af	
før,		og	det	er	naturligvis	velkomment.		
	
	



	
Vi	har	kun	hørt	opbakning	til	bladets	linie,	hvilken	for	os	indebærer,	at	vi	prioriterer	
som	følger:		

1. Stof	fra	Kirken	og	Kroen.	
2. Stof	fra	andre	frivillige	klubber	i	byen	–	sport,	spejder,	lokalråd		o.lign	
3. Stof	vi	selv	opsøger,	og	stof	fra	børnehaver,	skole	og	arbejdspladser	

	
Vi	stiller	gerne	op	til	ris	og	ros	og	ny	inspiration.		
	
Vi	tjener	penge	ved	at	tegne	annoncer	og	i	skrivende	stund,	kunne	vi	godt	bruge	en	
ekstra	annonce,	da	en	af	de	faste	annoncører	er	gået	på	pension	og	har	sagt	op.	
	
Indimellem	opstår	tanken	om	at	nedlægge	Kirke	&	Kro,	man	kunne	nøjes	med	et	
informationsblad	på	hjemmesiden	eller	udelukkende	være	på	Facebook,	hvilket	vi	i	
øvrigt	er	kommet	rigtig	godt	i	gang	med	takket	være	Kulturen	og	nye	og	unge	
kræfter.		
Men	det	er	ikke	så	ligetil,	fordi	det	kræver	en	ændring	af	vores	vedtægter,	hvis	
udgivelsen	skal	stoppe	og	vi	skal	nedlægge	samarbejdet	med	Kirken.		
Takket	være	mange	interesserede	skribenter	er	der	dog	masser	af	liv	i	bladet	og	
med	udvidelsen	af	redaktionen,	går	det	godt.		
	
Hjemmesiden,	som	Jan	Hovard	bestyrer	perfekt,	har	det	også	godt,	han	
fortæller,	at:		
Kroens	hjemmeside	indeholder	total:	165	sider	
I	perioden	27	januar	til	26	februar	2016,	har	der	været	1080	besøgende	
(min.	30	og	max.	115	besøgende	pr.	dag).	
I	samme	periode,	har	39,4%	besøgende	været	på	besøg	før,	og	60,6%	er	
nye	besøgende.	
	
Jan	har	fornylig	ændret	og	forskønnet	hjemmesidens	udformning.	
	
Lisbeth	Larsen	



	
	
	
	



Beretning	for	året	2015	

Det	er	en	stor	fornøjelse	for	mig	at	skulle	berette	om	årets	
gang	i	kulturudvalget	i	2015.	

Det	siger	jeg	fordi	det	i	mange	retninger	ser	lyst	ud	for	
vores	arbejde:	

• Vi	har	haft	større	overskud	end	forventet	på	vores	
arrangementer		

• Der	kommer	mange	flere	udenbys	gæster	til	vores	
arrangementer,	Nødebo	kro	er	nu	kendt	i	hele	
Nordsjælland	for	vore	kvalitetsarrangementer	og	folk	
strømmer	heldigvis	til!	

• Vores	samarbejde	med	de	øvrige	kultur	institutioner	i	
Hillerød	har	været	meget	positivt,	og	har	været	i	
udvikling	både	med	hensyn	til	fælles	arrangementer,	
fælles	annoncering,	samarbejde	med	pressen,	og	
diskussioner	om,	hvordan	man	skaber	et	godt	
arrangement.	Hvad	der	skal	tænkes	på	og	hvad	der	
skal	til	for	at	arrangementet	bliver	vellykket.	

Det	er	en	vigtig	del	af	udvalgets	arbejde	at	planlæggge	og	
organisere	de	arrangementer,	vi	vil	have	i	de	kommende	
år,	så	vi	hvert	år	kan	udsende	et	program	i	juni	måned	og	
så	vi	kan	holde	programmet	uden	ændringer	



Det	er	et	større	puslespil,	så	vi	startede	årets	arbejde	med	
at	lave	et	aktivitetshjul,	som	kunne	fortælle	os,	hvad	der	
skulle	gøres	i	årets	løb	og	hvornår	det	skal	gøres	

Der	er	mange	ting	at	tænke	på,	det	vil	jeg	ikke	trætte	jer	
med,	jeg	vil	blot	nævne	nogle	få	ting:		

• trykning	af	billetter,		
• program	færdigt	for	hele	året,	
• kontrakter	skrives	og	underskrives,		
• pressemeddelelser	til	aviser	og	på	alle	sociale	medier,		
• ad	hoc	ansøgninger	til	forfatteraftener,	
solistforeninger	

• og	meget	mere	

Det	er	nødvendigt	at	være	i	god	tid	for	at	få	de	gode	
kunstnere,	så	programmet	for	næste	sæson	2016-17	er	
allrede	stort	se	på	plads	og	vores	trykte	program	regner	vi	
med	at	sende	ud	til	tiden	i	juni.		

Også	i	den	kommende	sæson	har	vi	mange	spændende	
tilbud.	Vi	prøver	stadig	på	at	variere	kultur	tilbuddet	og	
lytte	til	de	ønsker	der	kommer	ind	til	os,	vi	har	musik	og		
fredagsdans	,	klassisk	koncerter,	rytmisk	koncert	,	
kultursalon	foredrag	og	børneteater,		



Jeg	kan	røbe,	at	igen	år	har	Hillerød	Musik	og	teater	
Festival	en	festuge	fra	den	3	til	den	13	november,	hvor	der	
er	fest	og	farver	hver	dag	og	vi	deltager	med	hele	3	
arrangementer.	

Vi	søger	af	alle	kræfter	om	tilskud	til	vore	aktiviteter	fra	
forskellige	fonde	og	institutioner.	

Vi	har	med	tak	modtaget,	25.000	kr	af	kulturstyrelsens,	
ligesom	de	forrige	år,	på	trods	af	at	de	har	reduceret	
støttepuljen	med	600	mill.	Tak	for	det.	

Fra	Danske	Bank	i	Fredensborg	har	vi	fået	25.000	kr	til	et	
akustikloft	

Fra	Toyotafonden	48.000	til	en	ny	scene,		

og	fra	Hillerød	kommune	har	vi	fået	10.000	kr	til	et	
forstærkeranlæg	

Nordea	lige	godt	10.000.	

Gæsterne	til	vores	arrangementer	bidrog	i	2015	med	cirka	
250.000	kr	til	omsætningen	i	cafeen.	Værsko	og	spis!	

Kulturudvalget	samarbejder	med	medlemsudvalget,	som	
besætter	2	forårs	arrangementer	og	2	
efterårsarrangementer.	Og	f.eks.et	Hallowen	arrangement	
hvor	nogle	tilbyder	sig	som	tovholder,	men	disse	



arrangementers	afvikling	og	økonomi	er	uafhængigt	at	
kulturudvalget	

Vi	forsøger	hele	tiden	at	gøre	det	smidigere	mere	
professionelt,	at	afholde	de	forskelligartet		opstillinger	af	
arrangementer,	

Kulturudvalget	har	et	fast	månedligt	møde,	ind	imellem	
ekstra	møde	f.	eks.	med	medlemsudvalget	Det	nødvendige	
samarbejde,	arbejder	vi	på	at	udvikle	og	koordinere.)	

Til	slut	vil	jeg	bringe	en	stor	tak	til	alle	kulturudvalgets	
medlemmer,	og	til	vore	flittige	og	tålmodige	hjælpere,	som	
sælger	billetter	ved	indgangen	det	aflaster	bestyrelsen	
meget.	Uden	jeres	store	indsats	ville	det	hele	ikke	knne	
fungere.	

	

Kirsten	Aunstrup	

14.	marts	2016	



BERETNING	FOR	BANKO	2015	
	
Egentlig	kan	det	gøres	meget	kort.	
I	kender	alle	sammen	bankospillets	store	og	afgørende	betydning	for	den	samlede	økonomi	på	kroen,		og	I	
anerkender	sikkert	også	alle	sammen	betydningen	og	indsatsen	der	bliver	gjort	på	bankoholdet,	bolleholdet	
og	buffetvagterne		
Der	bliver	gjort	en	kanon	-	loyal	og	stabil	indsats,	som	alle	kan	være	stolte	af	-	ikke	mindst	kroen.	Tirsdag	
efter	tirsdag		gør	alle	hold	en	kæmpe	indsats,	så	vore	gæster	får	en	rigtig	god	aften,	når	de	besøger	os	på	
Nødebo	kro.	
I	ved	også	godt	alle	sammen	at	beretningen	for	banko	stort	set	kun	drejer	sig	om	tørre	tal		-			
Så	ser	vi	alene	på	resultatet	på	knap	kr.	244.000.-	så	afleverer	vi	et	fint	bidrag	til	kroens	drift,	men	i	forhold	
til	vores	budget	på	kr.	275.000.-	så	mangler	vi	kr.	31.000.-	eller	ca.	11%,	
Isoleret	set	nåede	vi	med	de	ca.	kr.	244.000.-	et	hæderligt	resultat	-	Men	kun	isoleret	set.	
I	forhold	til	året	før,	hvor	vores	overskud	var	ca.	kr.	323.000.-	så	er	resultatet	for	mig	ikke	tilfredsstillende.	Vi	
er	gået	ca.	kr.	79.000.-	tilbage	hvilket	er	uhyggelig	meget,	og	noget	jeg	ikke	er	specielt	stolt	af.	
Vi	er	godt	klar	over	vi	ikke	kan	blive	ved	med	at	forbedre	vores	resultat,	hvilket	budgettet	også	indikerer,	
men	at	gå	ca.	25%	tilbage	er	lige	i	overkanten.	
Min	konklusionen	er	derfor,	at	vores	resultat	ikke	afspejler	den	kæmpeindsats	bankoholdet	gør,	og	
sammenlignet	med	2014	er	det	derfor	heller	ikke	tilfredsstillende.	
	
Det	er	svært	at	pege	på	enkelt	årsager	til	tilbagegangen	og	der	er	sikkert	mange	faktorer	der	spiller	ind,	men	
2015	har	været	præget	af	et	mere	ustabilt	besøgstal	end	tidligere.	
Samlet	set	har	vi	mistet	ca.	6	gæster	pr.	spilaften.	Da	gevinsterne	stort	set	er	uændrede,	ja	så	får		det	direkte	
konsekvenser	på	bundlinjen.			
Heldigvis	ser	vi	flere	nye	ansigter	hele	tiden,		så	der	er	håb	forude	-	håb	om	at	vi	stabiliserer	os	også	gerne	på	
et	noget	højere	niveau.		
	
Et	gammelt	ordsprog	siger:	man	skal	ikke	græde	over	spildt	mælk	-	det	hverken	vil	eller	gør	jeg.	
Faktum	er	nemlig,	at	vi	hele	tiden	opholder	os	i	en	elevator	der	køre	op	og	ned	-		ikke	altid	fra	sal	til	sal	-	med	
ind	imellem	tager	nogle	gevaldige	op	og	nedture	som	det	vi	har	oplevet	de	sidste	4	år.	så	jaa!	det	er	nu,		der		
skal		trykkes	på	knappen	der	viser	op.	
Vores	budget	for	i	år	lyder	på	kr.	250.000.-	og	selv	om	vi	har	haft	visse	udfordringer	her	i	starten	af	året,	så	
er	jeg	overbevist	om,	vi	nok	skal	nå	dette	mål.		
	
Derfor	er	det	også	vigtigt	for	mig	her	at	sige:	min	arbejdsindsats	for	kroen	for	indeværende	år	vil	blive	
koncentreret	fuld	og	helt	om	at	få	bankospillet	tilbage	på	sporet	igen.	
	
Jeg	vil	slutte	min	beretning	som	tidligere,	og	som	jeg	gerne	gør	igen	en	gang	til	
Stor	tak	til	alle	på	bankoholdet,	på	bolleholdet	i	køkkenet	og	til	alle	buffistvagterne.		
I	gør	alle	en	virkelig	stor	og	dejlig	forskel,	og	uanset	hvad,	så	skal	i		vide	at	uden	banko	
og	jeres	indsats,	vil	Nødebo	kro	komme	til	at	se	noget	anderledes	ud	end	det	den	gør	i	dag.	
Tak	
Flemming	Jørgensen	
	
	
	



Beretning, generalforsamling 14. marts 2016 

 
Medlemsudvalget 



Medlemsudvalget 
•  Fredagscafe, spisning, brunch 
•  Pub-aftner 
•  Børnespiseklub 
•  Oktoberfest 
•  Onsdagsbaren  
•  PR-gruppe 



Medlemsudvalget 
Nyeste arrangementer: 

 
Børne-MGP 
 
HIP HOP dans for 6 – 10 årige 



Medlemsudvalget 
Planer for efteråret: 

 
 
•  Indrettet kælderen til de unge 
•  Brætspilsaftner  
•  Brunch & Børnebio  
 



Medlemsudvalget 
Vi skal blive bedre til: 

 
 
•  Ikke slå et større brød op, ind vi kan bage 
•  Ændrer strukturen i udvalget 
 



Indlæg	til	generalforsamlingen	på	Nødebo	kro	den	14.	marts	2016	

	

Det	er	ikke	mange	generalforsamlinger	siden,	at	Niels	Lillemose	sagde	i	sin	formandsberetning,	at	
hvis	der	ikke	snart	kommer	en	ny	generation	og	tager	over,	så	vil	forsamlingshuset	dø	med	os,	der	
startede	det	for	næsten	40	år	siden.	

Det	er	derfor	dejligt	at	se,	hvor	mange	ikke-gråhårede	der	nu	sidder	i	bestyrelsen.	En	ny	
generation	med	nye	idéer	til	hvad	man	kan	bruge	huset	til.	Fredagscafé,	pubaftener,	ølfest,	fælles	
TV-aftener	på	storskærm	for	bare	at	nævne	noget	af	det	nye,	der	er	sat	i	gang.	

Forhåbentlig	er	der	endnu	flere,	der	er	parate	til	at	tage	et	ansvar	for	at	styre	og	drive	
forsamlingshuset,	så	fremtiden	kan	sikres.	

Men	vi	skal	passe	på,	at	der	ikke	skabes	en	intern	splittelse	mellem	”os”	og	”dem”.	Og	det	gælder	
fra	begge	sider.	Vi	”gamle”	skal	være	åbne	over	for	nye	idéer	og	nye	måder	at	gøre	tingene	på.	Og	
I,	der	er	forholdsvis	”nye”	i	huset,	skal	prøve	at	finde	ind	til	forsamlingshusets	sjæl,	inden	I	
begynder	at	lave	det	hele	om.	

Når	de	nye	idéer	skal	afprøves	og	gennemføres,	er	det	nemlig	en	rigtig	god	ting	at	udnytte	det	
væld	af	ressourcer	og	de	mange	erfaringer,	der	allerede	findes.	Det	er	spild	af	god	energi,	hvis	I	
med	de	nye	idéer	skal	opfinde	alting	fra	grunden.	Åbenhed,	dialog	og	samarbejde	er	den	eneste	
vej	frem.	

Men	det	er	bestemt	ikke	nemt,	for	kommer	man	med	en	idé	til	noget	nyt,	kan	man	ofte	blive	mødt	
med	et:	”sådan	plejer	vi	ikke	at	gøre”,	og	det	kan	dræbe	ethvert	nyt	initiativ.	

Selvfølgelig	kan	tingene	tit	gøres	på	en	anden	måde,	end	vi	plejer.	Men	inden	vi	smider	det	gamle	
væk,	bør	vi	være	ret	sikre	på,	at	det	nye	er	bedre	og	kan	fungere	i	praksis.	Forsamlingshuset	har	
eksisteret	i	næsten	40	år,	og	det	vil	være	pokkers	ærgerligt,	hvis	det	pludselig	holdt	op	med	at	
kunne	fungere,	blot	fordi	nogen	har	fået	en	fiks	idé,	og	får	magt	til	at	gennemføre	den.	

Derfor	blev	jeg	noget	forundret,	da	jeg	i	Kirke	&	Kro	i	januar	læste	formandens	efterlysning	af	en	
”strategisk	økonom,	der	kan	omdanne	forsamlingshusets	økonomi	til	en	moderne	virksomhed”.	

Nødebo	Kro	hverken	kan	eller	skal	drives	som	en	virksomhed	med	en	direktør	og	nogle	ansatte.	Så	
ødelægger	man	hele	grundlaget	for	Kroen.	Man	dræber	forsamlingshusets	sjæl.	

Selvfølgelig	skal	vi	være	kritiske	i	den	måde,	vi	styrer	økonomien	på.	Vi	skal	sikre	at	
dækningsbidraget	i	caféen	igen	kommer	op	omkring	de	50%,	vi	skal	finde	nye	måder	at	skaffe	
indtægter	på,	og	vi	skal	hele	tiden	være	opmærksomme	på,	hvordan	vi	kan	reducere	
omkostningerne.		

Men	det	skal	stadig	være	et	forsamlingshus,	hvor	nødebogrupper	kan	bruge	lokalerne	uden	at	
skulle	betale	for	det,	hvor	vi	kan	få	gode	oplevelser	til	rimelige	priser,	og	hvor	vi	føler	os	hjemme,	
fordi	vi	selv	er	med	til	at	forme	det.	Det	ville	aldrig	kunne	lade	sig	gøre,	hvis	Kroen	skulle	drives	
som	en	virksomhed	med	krav	om	sorte	tal	på	bundlinjen.	

	



Nødebo	Kro’s	særlige	styrke	er	den	enorme	mængde	af	frivillige	arbejdstimer,	der	uge	efter	uge	
bliver	leveret	af	Kroens	venner.	De	hundredevis	af	frivillige,	der	bidrager	til	driften,	til	at	arrangere	
oplevelser,	til	at	vedligeholde	bygningerne	og	til	at	skaffe	penge	ved	banko	og	loppemarked.		

Uden	os	ville	forsamlingshuset	ikke	eksistere.	

Det	betyder	selvfølgelig	ikke,	at	alt	skal	blive	ved	med	at	være,	som	det	var	engang.	Men	hvis	vi	vil	
gøre	tingene	på	en	ny	og	anderledes	måde,	er	det	uhyre	vigtigt,	at	vi	sikrer,	at	de	mange	frivillige	
stadig	har	lyst	til	at	bidrage	med	deres	tid	og	deres	energi.	

Hvis	vi	skræmmer	de	”gamle”	frivillige	væk	og	ikke	kan	få	nye	til	at	engagere	sig	på	samme	måde	
og	i	samme	omfang,	så	lukker	Forsamlingshuset.	

Og	hvad	skal	der	så	til	for	at	få	os	frivillige	til	at	blive	ved?	

Det	skal	give	mening	

Det	skal	være	sjovt		

Det	skal	være	overskueligt	

Der	skal	være	klare	og	enkle	rammer	

Vi	skal	indgå	i	et	godt	arbejdsfællesskab	med	andre	frivillige.	

Og	vi	skal	inddrages	i	beslutninger,	der	vedrører	de	områder,	hvor	vi	selv	bidrager	

Forsamlingshusets	vedtægter	er	vores	”grundlov”.	De	fastsætter	de	overordnede	rammer	for,	
hvordan	forsamlingshuset	styres,	og	har	inspireret	til	frivillig	indsats	i	næsten	40	år.	

Det	væsentlige	grundprincip	er,	at	vi	her	på	generalforsamlingen	vælger	ansvarlige	for	de	
forskellige	områder,	og	at	beslutninger	vedrørende	hvert	område	træffes	i	udvalgene	med	den	
ansvarlige	for	bordenden	og	ikke	centralt	i	bestyrelsen.	Dermed	er	man	sikker	på	at	kunne	
inddrage	de	frivillige	og	deres	erfaringer	i	beslutningsprocesserne,	og	omfanget	af	beslutninger	
bliver	ikke	begrænset	til,	hvad	bestyrelsen	kan	overkomme.		

Inden	for	denne	”grundlov”	er	der	gennem	årene	udviklet	en	praksis	for,	hvordan	vi	gør	tingene.	
Det	kan	sikkert	virke	som	en	”mur”	for	nye,	der	kommer	ind	i	huset.	Som	om	intet	kan	laves	om.	
Men	sådan	er	det	slet	ikke.	

Der	sker	hele	tiden	små	forandringer	i	måden,	vi	arbejder	på.	Som	regel	til	det	bedre,	fordi	
ændringerne	bliver	foreslået	af	de	frivillige,	der	er	direkte	involveret	i	arbejdet.	Hvis	vi	kunne	
sammenligne	måden,	vi	gør	tingene	på	i	dag	med,	hvordan	vi	gjorde	det	for	10	år	siden,	ville	vi	se	
store	forskelle.	

Men	der	er	ikke	sket	revolutioner,	og	vi	har	hele	tiden	bygget	videre	på	det	stærke	fundament,	der	
er	opbygget	gennem	årene.		

Det	synes	jeg,	at	vi	skal	fortsætte	med.		

	

Knud	Ebbesen	
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