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BESTYRELSESMØDE, mandag den 1. marts 2021, kl. 19.30 - TEAMS 
REFERAT 
Bag skærmene: Ann Ulrich, Bruno Bjerre, Charlotte Dam, Erik Wedø, Hanne Toke, Jan Kongerslev, Jens 
Lassen, Kirsten Aunstrup, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup  
Afbud:  Britt Isabell Olsen, Frank Holst Andersen, Tilde Gylling 
 
Afbud til møde, mandag den 1. marts kl. 1930: 
Send gerne en sms / ring til 2113 0847 eller send en mail til jens@info.dk   
 
Indsigelser og kommentarer til dette referat senest tirsdag den 09. marts 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 1. marts 2021 kl. 19.30 med følgende dagsorden  

  
1. Spørgetid / Henvendelser 

 Intet 
 
2. Kommentarer til referat fra sidste møde 

 Ingen 
 

3. Kommentar til dagsorden 
Ingen 
 

4. Coronasituationen - orientering / drøftelse 
Ingen nye bestemmelser påvirker Kroens aktiviteter 
Ann Ulrich aftaler annoncering vedr. loppemarked med Christian Wolfhagen, loppegeneral 
 

5. Generalforsamling. Planlægning og nye medlemmer, hvis relevant  
Generalforsamlingen udsættes til passende dato i forhold til restriktioner 
Ib Østlund sender meddelelse ud til alle medlemmer, tekst hertil forfattes af Hanne Toke og Ann 
Ulrich 
 

6. Budget og regnskab fremlægges 
Kroens budget og regnskab blev forelagt bestyrelsen, og budgettet blev derefter enstemmigt 
vedtaget og regnskabet godkendt 
Lægges på hjemmesiden i forbindelse med annoncering af generalforsamlings afholdelse 
 
 

7. Orientering fra Kulturtræf i Hillerød kommune 

mailto:formanden@noedebo-kro.dk
mailto:jens@info.dk
mailto:jens@info.dk


 
Nødebo Kro 

Nødebovej 26 
3480 Fredensborg 

4848-0746             
               Bestyrelsen 

 Dokument sidst håndteret:  

09-03-2021 18:55 
  Nødebo, den 1. marts 2021  

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 kan findes på de sædvanlige placeringer og i jeres mailbox 
Referatet ligeså, samt på Kroens hjemmeside 

Hanne Toke orienterer fra mødet 
Det er fortsat et generelt problem at skaffe yngre generationer til udførelse af påkrævede 
opgaver i forbindelse med afvikling af kulturaktiviteter 
 

8. Udvalgsformændenes beretning  

 

a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup 

Håber på mulighed for start medio maj 

 

b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev  

Nødvendigt med passende varsel i forbindelse med genopstart – nødvendigt for at kunne 

varsle køkkenhold og buffister, og vores gæster, ikke at forglemme 

 

c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 

Viceværten er fortsat i arbejde med renovering og maling på Kroen, bl. a. i køkkenet 

Der monteres desuden ny sanitet, vaske og automatiske eldrevne vandhaner 

Den indvendige trappe fra Driverhuset til kælderen renoveres og moderniseres 

 

d. Infoudvalget, Ann Ulrich  

”Dansebørn” kan nu fortsætte træning via nettet, med samme instruktør 

Der indsættes fotos af renoverede partier i opslag på Facebook mv. 

 

e. Kulturudvalget, Kirsten Aunstrup  

Fortsat ingen aktiviteter i udvalgets regi 

Arrangementerne fra den lukkede periode er flyttet i kalenderen, stadig inden for 

indeværende sæson 

 

f. Medlemsudvalget, Britt Isabell Olsen - afbud 

 

g. Økonomiudvalget, Erik Wedø  

Orientering om regnskab 
Fristen for indsendelse af støtteansøgninger er forlænget med mulighed for fortsat 
ansøgning 
Bestyrelsen besluttede, at kontingent for næste sæson opkræves på normal vis primo april 
og med samme beløb som hidtil, 350 kr. pr år pr medlem 
 

h. Formanden, Hanne Toke 
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Intet 

 
 
Eventuelt 
 
EVALUERING af mødet 
Tjept og effektivt! 
 
LØBENDE KALENDER 
 
GENERALFORSAMLING PLANLAGT TIL mandag den 22. marts kl. 19:30 – udsættes 
 
Næste møder:  
12.  april 
03. maj 
07. juni  
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