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Nødebo, den9. april 2018

BESTYRELSESMØDE, mandag den 7. maj 2018
BESLUTNINGSREFERAT
Til stede: Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Iben Bækgaard, Lisa Kragh, Joan Staal
Nielsen, Lorna Rudd, Camilla Svanebjerg, Annette Munk Sørensen, Ann-Britt Thorndahl,
Lene Thorsen, Hanne Toke, Erik Wedø
Afbud: , Ib Østlund, Iben Bækgård, Lorna Birgitte Rud.

Afbud til næste møde, mandag den 4. juni:
Send en sms til 5277-1871 eller en mail til hanne.toke@gmail.com
Valg af ordstyrer:
Fast ordstyrer ?
1. Spørgetid/Henvendelser
Poul Rudbæk har forespurgt om hvem der er brandmajor?
Der er truffet aftale med Bruno om at påtage sig opgaven.
2. Kommentarer til referat
Ingen kommentarer.
3. Kommentarer til dagsorden
Ingen kommentarer.
4. Valg af ordstyrer:
5. Udvalgsformændenes beretning
Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Der mangler gæster. I gennemsnit 4 i forhold til sidste år. Svarende til 72 gæster. Dette
svarer til 15.000 til 20.000 kr pr. år.
Ann-Brit lægger et opslag på face book. Børn under 12 gratis adgang.
Driftsudvalget, Joan Staal Nielsen
Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Emhætten har kørt konstant hele natten gennem mange år. Der er nu tænd/sluk ur.
Herved forventes en strøm besparelse.
Camilla Svanebjerg, formand
Rosenberg Allé 3, 3480 Fredensborg
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Møde med forsikringerne: Har fået 15% rabat på husforsikring og løsøre, da vi ikke i mange
år har benyttet forsikringerne. Dermed er sparet 9.000 kr. pr. år.
Infoudvalget, Ann-Britt Thorndal.
Lisbeth Larsen ønsker at stoppe som redaktør af Kirke og Kro pr. 1. decemer 2019.
Der bliver annonceret på face book vedrørende kulturnatten.
Informationsudvalget kan købe en dropbox for 1000 kr.
Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Det nye kultur katalog udkommer 1. juni.
Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
Iben er fraværende indtil sommerferien.
Vedrørende Sct. Hans: Medlemsudvalget arrangerer børnearrangementet. Mette Matiasen
er kontaktperson
Voksenarrangementet arrangeres af kulturudvalget. Kirsten Aunstrup er kontaktperson.
Økonomiudvalget, Ib Østlund
Kontingerter:
der mangler at blive indbetalt kr. 61.095 svarende til 28%.
Rykkere vil blive udsendt i begyndelsen af Maj

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

Medlemskort, differentierede priser eller andet– Camilla og Joan
Hvad er kommunens regler om tilskud – Camilla

•
•

se tidligere fremsendte fra kommunen
Hvad er omkostningerne – Joan

•

· Beslutning – alle

•
•
•

· Ansvarlig vicevært – praktisk og administrativt – Camilla
Evt. fast kontaktperson til Hillerød kommune? Ib Østlund er fast kontaktperson.
Persondataforordningen.

•

Referat medlemskort: Medlemskort indføres på prøve i
fredagscafeen.Udgangspunktet er hvide priser, ved fremvisning af
medlemsskort, er priserne på drikkevarer, gule. Der nedsættes et lille
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medlemskortudvalg, som skal sørgeDer nedsættes et lille medlemskortudvalg,
som skal sørge for, at dele medlemskort ud til medlemmerne.
Der er fortsat gule priser alle øvrige aftener undtagen fredagskafeen.
Til alle kulturelle arrangementer er der hvide priser, undtagen til de
arrangementer der foregår onsdag aften, hvor der er gule priser. Prøveperioden
forventes at fortsætte indtil jul 2018. Opstart efter sommerferien.
Forslaget vedtaget.
Referat Kommunens regler om tilskud: Se tidligere fremsendte til bestyrelsen.
Vedrørende Viceværten: Bruno har ansvaret for det praktiske. Hanne får ansvar
for de personalemæssige forhold.
•

Persondataforordningen. 25. maj 2018 træder en ny EU lov i kraft vedrørende
personfølsomme oplysninger. Loven forventes vedtaget af Folketinget i
efteråret. Alle foreninger skal udarbejde beskrivelse af, hvordan
personfølsomme data opbevares, og udpege en dataansvarlig person.
Personfølsomme data er også navn, adresse e-mail mv. Der nedsættes et
hurtigtarbejdende udvalg, som udarbejder forslag til beskrivelse af kroens
procedure for behandling af personfølsomme oplysninger. Udvalget består af
Anette og Hanne.
Camilla undersøger i forsamllingshusforeningen om der er hjælp at hente.
Kommentar fra Ib: Omkring behandling af medlemsdata bruger
vi foreningsadministrator.dk som har anmodet mig om at underskrive brugen.
Dette meddelte jeg formanden i mandags da jeg modtog anmodningen. Når jeg
har underskrevet denne aftale skulle alt være i orden.
Når jeg kommer tilbage fra ferie vil jeg sende "udvalget en kopi af aftalen".

7. Eventuelt
8. Næste møde mandag den 4. juni kl. 19.00 i Sydværelset
9. 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. Kommentar fra Lene: her har
Camilla fået et procesflow for medlemmer via mobile pay - næste skridt er at indføre
det. Jeg laver nye blanketter ( er der nogen der har de gamle liggende jeg kan tage
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udgangspunkt i) Jeg laver også en todo for dem i baren (den er lavet, men jeg opfrisker
den lige igen)
Lene Thorsen spørger om der er forsikring af bestyrelsesmedlemmerne. Man hæfter
personligt som bestyrelsesmedlem for hvad der kommer af krav til kroen. Sættes på næste møde.
Bruno er ansvarlig.
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