Nødebo Kro
Nødebovej 26
3480 Fredensborg
4848-0746

Bestyrelsen
Dokument sidst håndteret:

16-11-2021 16:10
Nødebo, den 16. november 2021

BESTYRELSESMØDE, mandag den 01. november 2021, kl. 19.30 i Sydværelset
REFERAT
Til stede: Ann Ulrich, Carsten Krogsgaard Thomsen, Charlotte Dam, Erik Wedø, Jan Kongerslev, Jens

Lassen, Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup, Vanessa Poulsen
Afbud: Hanne Toke, Line Alstoft, Bruno Bjerre
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 01. november 2021 kl. 19.30
0. Justering af mødeafviklingspraksis og referatskrivning
Opstramning i mødeafvikling:
Bedre talestyring v ordstyrer
I referatet noteres kun beslutninger, - kan oplæses punkt for punkt inden mødet fortsætter
1. Spørgetid / Henvendelser
Henvendelse fra Kulturstedet Lindegården i Lyngby - nederst i dette referat
Jan Kongerslev og Hanne Toke varetager et møde med repræsentanter for Kulturhuset i Lyngby
fredag 12. nov. kl. 10 på Nødebo Kro
2. Kommentarer til referat fra sidste møde
ingen
3. Kommentar til dagsorden
1. Tilbagevenden til tidligere, oprindelig opstilling i caféen
2. Fredagscaféens lukketid
3. Drøftelse af frivillighedskonceptet, forventninger og ydelser – på næste møde
Vanessa Poulsen kommer med et oplæg
4. Årshjulet
Revideret forslag blev godkendt med følgende tilføjelser:
Forberedelse til generalforsamling begynder primo februar
Godkendelse af regnskabet indlægges, kan først vare klar primo marts
Punkterne opstilles i tidsmæssig rækkefølge
6.

Forslag til aftale om faste møder med Lokalrådet et antal gange pr. år
Ann Ulrich

Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
jens@info.dk
5277-1871
2113-0847
Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside
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Et par årlige uformelle møder mellem repræsentanter fra bestyrelsen og fra Lokalrådet – er der
andre grupper der kunne have samme behov?
Konklusion:
Halvårlige møder, på Kroen, igangsætter: Hanne Toke og Ann Ulrich
7.

Forslag til etablering af støttemedlemskaber på Kroen til lav pris uden deltagelse i aktiviteter
Ann Ulrich bad bestyrelsen overveje om der skulle indføres støttemedlemskab uden rettigheder til
brug af Kroen
Beslutning: Der etableres ikke passivt medlemskab

8.

Hjemmesiden - revidering og justering
Oplæg v. Vanessa Poulsen & Charlotte Dam
Det formelle ansvar for hjemmesiden ligger i informationsudvalget v. Ann Ulrich
Jan Hovard er webmaster
Oplægget og forslag drøftet
Søgefunktion drøftet – teknisk muligt? Pris hvis tilkøb er muligt?
Arbejdsgruppen arbejder videre og mødes med Jan Hovard med henblik på afklaring af muligheder
og prioritering
Proceduren er: først struktur, så detaljer

9.

Brugen af caféen
Opstilling til banko tirsdag er blevet permanent, men ønskes tilbageført til opstillingen før coronatiden de øvrige dage
Opstillingen foretages normalt af mandagspiseklubben, ellers må stoledrengene betales for at løse
opgaven
Beslutning: Caféen skal retableres som den var før, undtagen tirsdag/banko
Driftsudvalget finder den praktiske løsning

10.

Fast sluttid i fredagscaféen
Fredagscaféens åbningstid er fra 15.30 til 17.30
Specielt ved afholdelse af kulturarrangementer og Nøddeknækkeraftener, hvor
Kroen/kulturudvalget skal kunne disponere over hele området i bar og café, er det nødvendigt
at Driverhuset er ryddet og kan tilgås fra kl. 1730

Formand Hanne Toke
Sekretær Jens Lassen
Kirkevej 10, 3480 Nødebo
Kirkevej 15, 3230 Græsted
formanden@noedebo-kro.dk
jens@info.dk
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2113-0847
Dagsorden og referat kan findes på de sædvanlige placeringer i Bestyrelsens Dropbox og i jeres mailbox
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Ann Ulrich følger op i forhold til fredagscaféen og information på facebook.
11.

Gratis medlemskab for nye tilflyttere
Knud Ebbesen fremlagde udkast til konkretisering af beslutning på sidste møde.
Forslaget drøftet og besluttet – medsendes i dette referat som bilag til sidst i dokumentet
Tilflyttere ”opspores” på nettet - Ann Ulrich varetager denne opgave

10.

Udvalgsformænds beretninger:
Aktivitetsudvalg - Line Alstoft - afbud
Meget vellykket Halloween med fin omsætning
Banko - Mogens Bastrup
God gang i Banko, gennemsnit i besøgstal på 96 siden genåbningen efter corona
Or.: Bankoholdet er inviteret til ABBA aften 9. nov.
Ordningen med rest-smørrebrød ønskes genoptaget
Driftsudvalget lukker den aktuelle ordning på den givne foranledning
Drift - Jan Kongerslev
a. Køb noteres på lukkeaftener af kunderne på særlig blanket, betales på mobile pay, og
registreres på kasseapparatet af næste dags cafister
b. Kasseapparatet kan ikke vise/håndtere moms, som det kræves af ny lovgivning
Der anskaffes nyt tidssvarende kassefunktion, med bl. a. den konsekvens, at der ikke længere
skal laves opgørelsessedler af cafisterne efter aftenens salg, da det nye kasseapparat har en
funktion til automatisk bogføring, som sender data direkte til bogføring via nettet
Ejendom - Bruno
10 nye runde borde til bl. a. koncerter med stående gæster forventes indkøbt
Information - Ann Ulrich
Der arbejdes videre på opsøgning af info til etablering af en køreplan omkring arbejdet som
loppegeneral
Kampagnearbejdet fortsætter
Kultur - Kirsten Aunstrup
Efter en lidt svag start i oktober rent publikumsmæssigt sluttede måneden med et brag af en
koncert med Dissing & Las, hvor der var god publikumsopbakning. Og fredag den 5. november er
der allerede udsolgt til spisning og solgt langt flere musikbilletter end forventet.
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Økonomi - Erik Wedø
Stadig ro på økonomien, alt er betalt
Bogholderi-firma ”Bogføring Halsnæs” arbejder med indkøring og orientering
Opstarten vil være lidt dyrere end standarden
Det blev besluttet, at Carsten Krogsgaard Thomsen tilrettelægger processen for budgettet for 2022 og
indkalder Erik Wedø og Knud Ebbesen til møde herom

Brev til Erhvervsstyrelsen formuleret og sendt, bl. a. med henblik på afklaring af formelt ejerskab og
forebyggelse af hvidvask
Til Hillerød kommune er sendt brev om brugen af Kroens lokaler til dokumentation for berettigelse
til tilskud
Børnespiseklubberne er lukket, overskuddet er indsat på Kroens konti
Eventuelt
Indkøber søges til Kroen – Søren Kristensen varetog tidligere dette job
Gunver Nielsen er indkøber til banko
Behovet for en ny indkøber er stort, derfor annonceres også direkte blandt medlemmerne
efter en arvtager til det krævende job
Evaluering af mødet
God stemning, velafviklet og seriøst
LØBENDE KALENDER
Normale mødedage er første mandag i hver måned, undtagen i juli
6-12-21 Ordinært bestyrelsesmøde med evaluering af mødefrekvens
3-01-22 Ordinært bestyrelsesmøde
7-02-22 Ordinært bestyrelsesmøde
7-03-22 Ordinært bestyrelsesmøde
4-04-22 Ordinært bestyrelsesmøde
2-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde
13-6-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 – afbud Jens Lassen
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Arbejdsgrupperne
Ankerperson fremhævet med fed skrift.
Der gives en kort status fra arbejdsgrupperne på hvert bestyrelsesmøde
Indstillinger fra arbejdsgrupperne behandles som selvstændige punkter på bestyrelsens dagsorden
Årshjul Knud Ebbesen og Carsten Krogsgaard Thomsen
Afsluttet og lukkes
Hjemmesiden
Vanessa Poulsen og Charlotte Dam
Analyse af behov for kurser og seminarer på Nødebo Kro
Jan Kongerslev og Carsten Krogsgaard Thomsen
Ingen muligheder
Arbejdsgruppen lukkes
Kampagne for at få nye medlemmer
Carsten Krogsgaard Thomsen, Ann Ulrich, Hanne Toke
Det planlagte informationsmøde vil først kunne afholdes i begyndelsen af det nye år, da det forudsætter
ændringer på hjemmesiden, udarbejdelse af flyer og dør-til-dør kampagne.
Tidsplan forventes fremlagt på bestyrelsesmødet i december
•

Workshop om Kroens fremtid
Hanne Toke, Jan Kongerslev, Ann Ulrich

Model for kontingentbetaling og fritagelse for nye tilflyttere vedtaget 1. november 2021.
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Kontingent opkræves i april måned, når kontingentet for det aktuelle regnskabsår er godkendt på den
ordinære generalforsamling i marts.
Ved indmeldelse mellem 1. april og 31. oktober opkræves kontingent for det aktuelle regnskabsår.
Der opkræves ikke kontingent for det aktuelle regnskabsår ved indmeldelse efter 1. november. Man får
således 2 måneders kontingentfrit medlemskab, og opkrævningen for det efterfølgende regnskabsår
kommer i april måned.
For nye tilflyttere:
Nye tilflyttere der melder sig ind inden 1. november bliver ikke opkrævet kontingent for det pågældende
regnskabsår.
Nye tilflyttere, der melder sig ind efter 1. november bliver ikke opkrævet kontingent for det efterfølgende
regnskabsår.
Overgangsordning:
Ved indførelse af denne ordning i vinteren 2021-22 betragtes nye tilflyttere som husstande, der er flyttet til
Nødebo i 2018 eller senere.
Fra 1. april 2022 gælder ordningen kun for husstande, der er flyttet ind i det pågældende regnskabsår.
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