
 

Bestyrelsen 

Camilla Svanebjerg, formand 

Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg 

3555-3180 e-mail: camilla@svanebjerg.dk 

Nødebo Kro 
Nødebovej 26 

3480 Fredensborg 
4848-0746 

kro@noedebo-kro.dk 

   

  

                                                                               

                                                                               Jens Lassen, sekretær  

                                                                                                                                           Kirkevej 15, 3230 Græsted 

                                                                                                                                                 2113-0847 e-mail: jenslassen26@live.dk 

 

                                                           B E S T Y R E L S E S M Ø D E  7  NOVEMBER   2 0 1 6 

 

 

    Blistrup, den 12. november 2016 

BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. november 2016 

BESLUTNINGSREFERAT 
 
Til stede: Kirsten Aunstrup, Tilde Gylling, Karl Erik Hansen, Flemming Jørgensen, Lisa Kragh, , Jens Lassen, 
Merete Rosenberg, Camilla Svanebjerg, , Bruno Bjerre, Luise Theil Kuhn, Søren P. Østergaard, Ib Østlund 

 
 

Afbud: Lisbeth Larsen, Lene Thorsen 
 

 
Ved du allerede nu, at du har afbud til næste møde, mandag den 5. december, er du meget 
velkommen til at sende en mail til jenslassen26@live.dk  
 

Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 7. november kl. 19.30 med følgende dagsorden 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
1. Valg af ordstyrer: Søren Østergaard 

  
2. Spørgetid/Henvendelser 

Ingen 
 

3. Kommentarer til referat 
Ingen 
 

4. Kommentarer til dagsorden 
Ingen 
 

5. Udvalgsformændenes beretning 
Banko, Flemming Jørgensens skriftlige input 
Pr. 1. oktober har vi startet en større aktivitet, for at få flere gæster til bankospillene. Aktiviteten 

 løber til udgangen af december. Det er for tidligt at sige noget om virkningen, men vi  tror på der er 
 ved at ske en stabilisering i antallet af gæster. 

Det vedtagne budget er ikke længer opnåeligt. 
Mobile Pay er som ventet det startet meget forsigtigt op. Vi og spillerne skal lige lære det.   
 
Kultur, Kirsten Aunstrups skriftlige input 
Økonomien er i balance 
Uformelt møde afholdt med Karin Juul, Hillerød kommune, om kommunalt tilskud til Kulturen 
Den 2. nov holdt udvalget brainstorm, der arbejdes videre med de mange input 
Forslag om temadage om enkelt emner, foreslået på inspirationsmødet den 28. september, 
overvejes 
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Info udvalget, Camilla Svanebjerg orienterede 
Jan Hovard holder op som webmaster, afløser søges. 
 
Driftsudvalget, Merete Rosenberg 
Ophører som formand ved generalforsamlingen. 
Nye priser er indført i buffeten. 
Mobile pay er indført også i driften 
Der bliver spisning for alle, når Nøddeknækkerne holder danseaften 
Der er indført en husets vin, pris 100 kr. 
Ugentlig lukkedag drøftet, men afvist i udvalget 
Der mangler kokkehold. Der er annonceret på Facebook 
Behov for ny opvaskemaskine i Hestelængen 
En oversigt vedr. fordele og ulemper er nu lagt på hjemmesiden 
 
Medlemsudvalget, Tine Gylling 
Der har været succesfuld Halloween. 

 Man ønsker at deltage i KU møde med henblik på reorganisering af konceptet 
 Børneloppemarked med 17 boder, der købte af hinanden. 

Forældrene efterlyser, at der er to loppemarkeder om året 
Usolgte produkterne lægges i Loppeladen 
Der er drøftet afvikling af nytårsaftens arrangement – det bliver dog ikke til noget 
 
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 
Kommunen har påbudt fældning af et træ i hegnet, det er nu fældet 
Ansøgning om tilladelse til at fælde det store lærketræ er indsendt til Hillerød Kommune 
 
Økonomiudvalget, Ib Østlund 
Medlemsregistreringer er ajourført, og der er rykket for manglende indbetalinger 
Pæn medlemstilgang gør, at budgettet for medlemskontingent overholdes 
Det nye prioritetslån er nu udbetalt, og den fremtidige terminsydelse udgør årligt ca. kr. 145.000 
mod tidligere kr. 173.000. 
En besparelse de næste 20 år på kr. 28.000 årlig 
 
Karl Erik Hansen: Der skal etableres en ny konto til brug for mobile pay systemet. 
 
Næstformand, Søren Østergaard 
Vedr. virus og Dropbox. 
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6. Opfølgning af punkter fra tidligere møder 

o Jubilæumsfest – Tilde Gylling 
Orientering 
 
Nedenstående er spørgsmål/forslag, ikke beslutninger 
Hvor stort er udvalgets mandat? 
Jubilæumsskrift, Hvilken type skal festskriftet være? Et udvidet særnummer 
Reception, 1. juni 15 til 18, to målgrupper, a. inviterede og b. interesserede 
Fest, uformel have-grill fest, diskussion om åbenhed ift. medlemskab eller lukket 
 

Nye revisorer pr. næste generalforsamling – Ikke noget nyt 
Status ny bankoudvalgsformand 
Flemming har meddelt bestyrelsen, at han ikke ønsker genopstilling til bestyrelsen ved kommende 
generalforsamling, men vil gerne forsætte ledelsen af banko, med direkte reference til Luise Theil 
Kuhn der af bestyrelsen bliver indstillet som ny bankoudvalgsformand. 
Søren Østergaard foreslår kursus om hjertestarter brug og førstehjælp 

 Merete Rosenberg oplyser, at driften ligeledes har anmodet om kursus i hjertestarter  

 Søren Østergaard finder instruktør til 1. hjælpskursus 

 Viceværten koordinerer og orienterer herom på næste driftsudvalgsmøde. 
 Status hjertestarteren, hvilke formelle aftaler er besluttet/ truffet 

 Viceværten fører det daglige tilsyn med hjertestarteren og dens funktion 
Status Koda aftaler vedr. storskærm, TV og film:  

 Der er lidt uklarhed om reglerne, Camilla Svanebjerg undersøger til bunds 
Status fordeling af loppegeneralens opgaver – Lisbeth Larsen 

 Ole Brauer har sagt ja til at stå for indsamlingen af loppeeffekter 

 Der er nedsat et udvalg til at fordele de øvrige af loppegeneralens opgaver. Udvalget består 
af Lisbeth Larsen, Søren Østergaard og Bruno Bjerre  

 
7. Særlige punkter til dagsorden 

 
Medlemmers contra ikke-medlemmers brug af Kroen 

1. Tilskudsmuligheder til børneaktiviteter – Lisbeth Larsen - udsat 
 

2. Arbejdsgruppe om medlemsfordele – Camilla Svanebjerg 
Oversigt over indkomne svar udsendes / genoptages på næste møde 

 
3. Tidligere bestyrelsesbeslutninger om medlemsaktiviteter 

 
Tidligere drøftelser konkretiseres og følgende er besluttet: 
 
Børnespiseklubber:  
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 Børnespiseklubberne skal fra næste sæson, sæson 2017/18, betale en 
køkkenafgift på 15 kr. pr. person, hvilket svarer til køkkenafgiften pr. gang pr 
deltager i de øvrige spiseklubber  

 Børnespiseklubberne er fritaget fra deltagelse i hoveridage. 
 

Lån af driverhus og køkken på hverdage i forbindelse med forældredrevne skoleklasse 
arrangementer   

 Beslutningstager er Driftsudvalgsformanden som foretager en vurdering fra gang 
til gang 

 
4. Ib Østlunds oplæg til definition af medlemsaktiviteter  

 
Følgende blev besluttet: 
 
Børneaktiviteter er fritaget fra medlemspligt ved deltagelse i første sæson. Herefter 
stilles der krav om medlemskab fra den ene forælder 
Dette blev enstemmigt vedtaget med en stemme imod, idet Tilde Gylling stemte imod 
medlemspligt på børneaktiviteter generelt  
 
Instruktører (ungmedarbejdere) i forbindelse med afvikling af børneaktiviteter, 
ansættes og aflønnes af Kroen under forudsætning af, at aflønningen ikke overstiger det 
beløb, der indbetales af brugerne i gebyr for aktiviteten 
 
Til generel orientering 
Medlemskontingent dækker et kalenderår – men opkræves i april 
Det har givet anledning til misforståelse vedr. dækningsperioden, som altså er 
kalenderåret, selv om opkrævningen først finder sted i april 
 
  

8. Eventuelt 
Intet 
 
Næste møde, kommende mødedatoer 
Næste møde er mandag den 5. december 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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