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

Bestyrelsesmøde den 3. oktober 2016
BESLUTNINGSREFERAT

Bestyrelsen

Blistrup, den 9. oktober 2016
BESTYRELSESMØDE, mandag den 3. oktober 2016
Til stede: Kirsten Aunstrup, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, Lisbeth
Larsen, Jens Lassen, Camilla Svanebjerg, Lene Thorsen, Ib Østlund
For driftsudvalget (Merete Rosenberg) mødte Lene Henrichsen
Afbud: Bruno Bjerre, Merete Rosenberg, Søren P. Østergaard, Luise Theil Kuhn
Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 7. november, er du meget
velkommen til at sende en mail til jenslassen26@live.dk
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 3. oktober kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Valg af ordstyrer: Tilde Gylling
2. Spørgetid/Henvendelser
Planlægning og forberedelser til jubilæumsfesten – Helle Vind
Udkast til plan for jubilæet præsenteret
Bestyrelsen læser udkastet igennem til næste møde den 7. november, hvor punktet genoptages
som punkt på dagsorden
3. Kommentarer til referat
Ingen
4. Kommentarer til dagsorden
Ingen
5. Udvalgsformændenes beretning
Lisa Kragh, økonomiudvalg
Efterlyser de håndskrevne optællingsbilag fra Loppemarkedet
Ib oplyser, at oplysningerne forefindes i regnearket, som er afleveret.
Bilagene blev fundet frem straks efter mødet og afleveret til Lisa Kragh
Mobile Pay procedurer og regnskab blev drøftet med henblik på justering.
Karl Erik Hansen, kasserer
Fuldmagtsforhold og underskrifter er ved at blive bragt i orden.
Proceduren med Mobile Pay i forhold til bogføring, orientering om opsamling af små beløb til
fælles posteringer.
Overførsel af midler til driftskontoen afklares.
Flemming Jørgensen, banko
Orientering om status og udvikling, nye tiltag
Kirsten Aunstrup, kulturudvalget
Inspirationsmøde har været afholdt, få deltagere, men gode omfattende forslag:
Nødebo by night, arrangement i lighed med ”kulturnat” og lignende
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Projekt vedr. human bæredygtighed, social kapital – forslag til foredragsholder/inspirator
Begge drøftes igennem, og nærmere vil fremkomme
Et par succesrige arrangementer er afholdt, Cæcilie Norby og Michael Bojesen
Entreprise med lydmænd bliver i stigende grad nødvendigt, og vi har kontakt til gedigne folk
Lisbeth Larsen, info-udvalget
Orientering om ny layouter til Kirke og Kro, Cecilia Terkildsen, som er ved at gå i gang
Møde i festudvalget førstkommende mandag den 10. oktober
Pva Merete Rosenberg: Lene Henrichsen, driftsudvalget
Opfordring til at alle varsler nye aftaler i forvejen, f. eks. ved etablering af en ny billedskole,
øvelokaler el. lign. for at man kan sikre koordinering af rengøring, udlejning og andre
foranstaltninger.
De nye tiltag skal annonceres bredt, og bliver også annonceret på Kroens hjemmeside og
facebook.
Kirke og Kro udkommer for sjældent til at være velegnet til højaktuelt nyhedsstof, men nye
initiativer kan beskrives her.
Opslag lægges på både facebook og hjemmesiden, desuden i kopi til Kirke og Kro.
Ib Østlund, økonomiudvalget
Det nye prioritetslån er nu underskrevet af Kroen og kommunen
Vi afventer nu oplysning om den endelige prioritetsydelse
Tilde Gylling, medlemsudvalget
Oktoberfest fredag den 7. oktober.
Der arbejdes på at lave et arrangement nytårsaften fra kl. 22 på Kroen
Fredagscaféen fungerer fremragende, der arbejdes på at få udvidet åbningstid til kl 18
Camilla Svanebjerg
Merete Rosenberg og Camilla Svanebjerg har holdt møde med Søren Sigsgaard om
fællesarrangementer på nøddeknækkeraftener.
6. Opfølgning af punkter fra tidligere møder
a. Udlån/udlejning til politiske møder, evt. prisliste – Jens Lassen
En prisliste findes, henvendelse til JL
b. Arbejdsgruppe om medlemsfordele – Camilla Svanebjerg
Udsættes til næste bestyrelsesmøde
c. Forslag om billedskole på kroen – Camilla Svanebjerg
Udsættes til efter årsskiftet
d. Nye revisorer pr. næste generalforsamling
Der arbejdes på at finde afløsere
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e. Status vedr. hjertestarteren – Jens Lassen
Viceværten passer hjertestarteren – det undersøges hvilke formelle aftaler der er
besluttet
f. Status Koda aftaler vedr. storskærm, TV og film – Jens Lassen
Formanden orienterede
Lisbeth Larsen konfererer med Christian Wolfhagen og melder tilbage til Bestyrelsen
7. Særlige punkter til dagsorden

a. Fremtidig procedure for godkendelse af referat – Camilla Svanebjerg
Udvalgsformændene afleverer beretningen til referenten forud for mødet.
Det foregår via e-mail.
Referat-udkast fra mødet udsendes til alle og ligger til gennemsyn indtil næste mandag.
Kommentarer til referat kan indsendes i ugens løb, og så offentliggøres referatet følgende mandag
på normal vis på hjemmeside og opslagstavler.
b. Håndtering af loppeområdet til vi har fundet en loppegeneralløsning – Camilla Svanebjerg
Orientering om ansættelse af loppegeneral, ingen løsning endnu.
Overvejelser om opdeling af funktionen på tre personer, da opgaven som loppegeneral er meget
omfattende
Tømning af laden blev drøftet – hvis laden ikke er tømt til næste møde genoptages punktet
Camilla Svanebjerg tjekker
c. Håndtering af medlemskaber – Ib Østlund og Camilla Svanebjerg
Orientering om status
Det blev besluttet at lægge opgaven ind i bestyrelsesregi
Der søges en registerfører/medlemsadministrator
Ib Østlund varetager funktionen i overgangsperioden
d. Medlemmer contra ikke-medlemmers brug af kroen – Ib Østlund

Genoptages på næste møde
Ib Østlund fremsender et oplæg til debat og afklaring
8. Eventuelt
Intet
Næste møde, kommende mødedatoer
Næste møde er mandag den 7. november kl. 19.30
Liste over kommende datoer, alle dage er mandage
2016
2017
5. december
9. januar
6. februar
6. marts
27. marts GENERALFORSAMLING
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Til genbrug

Til stede: Kirsten Aunstrup, Bruno Bjerre, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh,
Luise Theil Kuhn, Lisbeth Larsen, Jens Lassen, Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, Lene Thorsen, Søren
P. Østergaard, Ib Østlund
Mailforsendelse: 14 medlemmer af bestyrelsen
bebjerre@gmail.com; camilla@svanebjerg.dk; flemming@herluf.net; kirsten@aunstrup.com; 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; ib@oestlund.dk; keh@godmail.dk
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