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BESTYRELSESMØDE, mandag den 6. maJ 2019, kl. 19.30 i Sydværelset
REFERAT
Til stede: Frank Holst Andersen, Kirsten Aunstrup, Mogens Bastrup, Bruno Bjerre, Jan Kongerslev, Jens
Lassen, Ann-Britt Thorndahl, Lene Thorsen, Hanne Toke, Claus Wad, Erik Wedø, Ann Ulrich, Ib Østlund
Afbud: Iben Bækgaard
Frist for indsigelse eller kommentar til referatet tirsdag den 14. maj 2019
Offentliggørelse af referat tirsdag den 14. maj 2019
Afbud til næste møde, mandag den 3. juni:
Send en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jenslassen26@live.dk (CTRL+ klik)
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 6. maj 2019 kl. 19.30 med følgende dagsorden
1. Præsentation
Medlemmerne introducerede sig selv og deres respektive udvalg
2. Vedtægter
Gennemgang af eksisterende vedtægter, udsendt med dagsorden
Opslag på opslagstaveln er vedtægtsbestemt, og skal fortsætte
Organisationsplanen:
Vi undlader fortsat at oplyse udvalgsmedlemmerne på hjemmesiden og på opslagstavlerne
3. Forretningsorden
Forslaget gennemgået og korrigeret.
Revideret forretningsorden udsendes med dette referat, samt lægges på hjemmesiden
4. Spørgetid/Henvendelser
a. Henvendelse fra en gruppe af forældre, der ønsker lidt flere legemuligheder på græsplænen.
Forældrene vil gerne hjælpe til.
Ann Ulrich tager et møde med de pågældende forældre
b. Musikøvelokale v Ben Geisler, ønsker kældrerrum under køkkenet til øvebrug, samarbejder
med professionelle musikere, øvetidpsunkter aftales
Ann Ulrich tager også mødet med denne gruppe
Adgangskriterierne skal vendes
Gruppen kan evt selv udarbejde forslag til egne vedtægter
Vil også gerne være med tl at istandsætte rummet, aftales med Bruno Bjerre oig vicevært
Genoptages på mødet den 3. juni
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c. Opvasketjans
Camilla Svaneberg og Susanne Kølbech ønsker vagtlisten udvidet til at omfatte flere
medlemmer så de 13-15 årige kan komme ind
Jan Kongerslev undersøger myndighedskrav ift den unge alder, desuden foreslås, at de nye
unge må ansøge på lige fod med alle andre, som ønsker job på Kroen således at ingen har
fordele frem for andre
5. Kommentarer til referat
Ingen
6. Kommentarer til dagsorden
Ingen
7. Stafet for livet

Samarbejde med Stafet for livet. Kan Kroen stille et hold?
Det giver reklame og positiv omtale
Stafet for livet vil gerne låne højttaler og mikrofon
Til gengæld får kroen et telt, hvor der kan ”reklameres” for kroens mange aktiviteter, og måske skaffes
nye medlemmer.
Læs mere om Stafet for Livet her:
https://www.stafetforlivet.dk/stafet/noedebo/tilmeldte-hold

Arrangementet afvikles 17-18 august, lån af anlæg på Kroen mod adgang for Kroen til et telt
med mulighed for at gøre opmærksom på Kroens aktiviteter
Opfordring til at Kroen stiller et hold denne aften, relativt afslappet, frit tempovalg.
Lån af lydudstyr, aftales med Knud Ebbesen
Evt etablering af supplerende kage/vaffelbod
Genoptages på mødet den 3. juni
8. Projektmidler fra Real Dania
Bruno har undersøgt mulighederne
https://realdania.dk/nyheder/2019/03/bedre-moedesteder-skal-styrke-livet-ilandsbyerne?utm_medium=email&utm_campaign=Bedre%20mdesteder%20og%2023%20nye%20under
vrker&utm_content=Bedre%20mdesteder%20og%2023%20nye%20undervrker+CID_cefe1a93fb780c490
92aa6be66ab4689&utm_source=Nyhedsbrev&utm_term=Bedre%20mdesteder%20skal%20styrke%20live
t%20i%20landsbyerne

Materialet tyder ikke på at være noget, hvor Nødebo Kron kan komme i betragting
En anden mulighed foreligger måske, men det må undersøges
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9. Velkomstmøde for nye borgere
Mødet afholdes den 4. juni, hvor til vi er inviteret.
Lokalrådet deltager og repræsenterer også Kroen, med Kirke og Kro, Kulturkalenderen plus lokal Nødebo
folder
Evt. vll Ann Ulrich lave en lille bod til Loppemarkedet i august
10. Udvalgsformændenes beretning
a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup
Rimelig god start på sæsonen
Lille stigning ift sidste år samme tid
Plakater er nu opsat i Netto og på Kroen
Håb om gæster blandt sommerhusbeboere/turister
Økonomien tilfredsstillende pt
b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev

Priser på mad til Kulturarrangementer med 10 kr. til 160,Nytårsballet steget med 50 kr til 650,Oprydning planlagt i buffet og køkken
Jack har mange forskellige arbejdsperioder og områder, så afløserbemanding prioriteres højt
Møde torsdag kl 18 i Krostuen om viceværtafløsning
Personaleledelse ift Jack - Jan Kongerslev i samarbejde med Bruno Bjerre
c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre
Ny opvaskemaskine i køkkente, ny markiser, ny græsplæne anlagt
Ny opslagstavle til Brønden (ved indkørsel fraNødebovej) undervejs
d. Infoudvalget, Ann-Britt Thorndahl

Fredensborg vandrerhjem tilbud om annoncering afvist
App’en Min Landsby flere brugere fra Kroen deltager: infoudvalg (Ann-Britt, kulturudvalg
(Jens) og medlemsudvalg (Ann)
Alle foreninger og forretninger mv kan anvende den
3 år gratis - Lokalrådet vedligeholder appen.
15. maj er der workshop på Kroen om Min Landsby
e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup
Vi har modtaget bidrag for
Det nye kulturprogram blev rundsendt til hastig t gennemsyn
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Lay out og tryk på vej og den færdige Kulturkalender præsenteres den 12. juni kl 15 i salen og
husstandsomdeles i august
Jam session arrangementerne kan pga inddraget statslig støtte til Klaverfabrikken kke længere
afholdes på Kroen, da Kroen ikke selv har økonomi hertil
Nye højttalere til koncertbrug mv. i Salen opsættes inden den ny sæson

f. Medlemsudvalget, Iben Bækgaard
intet
g. Økonomiudvalget, Ib Østlund

Forsamlingen iaggtog et minuts stilhed til minde om Lisa Kragh, som døde i slutningen af
marts Regnskab og aktivitetsrapport er afleveret til Hillerød Kommune. Vi har endnu ikke
modtaget svar i forhold til muligt tilskud fra 20200 og efterfølgende år
Medlemskontingentopkrævning er udsendt
Der er udsndt opkrævninger af i alt 214.5250 kr.
Dags dato er der et tilgodehavende på 55.250 kr.
Bankindbetaling er på 109700 og inddbetaling via mobile pay er på 49.300
Ny kode til økonomisystemet er etableret efter generalforsamlingen og kan fås ved
henvendelse til Ib Østlund
Havearbejde, nyanlagt græsplæne og udjævning af terræn, stor udgift

h. Formanden, Hanne Toke
Fastlæggelse af møderække:
Mandag den 3. juni
Mandag den 5. august
Mandag den 2. september
Mandag den 7. oktober
Mandag den 4. november
Mandag den 2. december
2020
Mandag den 6. januar
Mandag den 3. februar
Mandag den 2. marts
Mandag den 6. april
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Mandag den 4. maj
Mandag den 8. juni
Eventuelt
Intet
Mødet slut kl. 2130
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