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BESTYRELSESMØDE, mandag den 12. april 2021, kl. 19.30 - TEAMS 
REFERAT 
Bag skærmene: Bruno Bjerre, Charlotte Dam, Erik Wedø, Frank Holst Andersen, Hanne Toke, Jan 
Kongerslev, Jens Lassen, Knud Ebbesen, Mogens Bastrup  
Afbud:  Ann Ulrich, Britt Isabell Olsen, Kirsten Aunstrup, Tilde Gylling,  
  
Afbud til møde, mandag den 3. maj 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 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 12. april 2021 kl. 19.30 med følgende dagsorden  

  
1. Spørgetid / Henvendelser 

Ingen 
 

2. Kommentarer til referat fra sidste møde 
Ingen 
 

3. Kommentar til dagsorden 
Ingen 
 

4. Brugen af Kroens lokaler ifm. arrangementer med NødeboBæredygtigt! og andre 
Henvisning til fremsendt orientering på mail 
Knud Ebbesen fremlægger historik og principper, samt muligheder og anbefalinger 
Normalt vil Driftsudvalget, Kulturudvalget og Medlemsudvalget træffe beslutning om denne 
type ansøgninger 
I denne sag vil Jan Kongerslev og Knud Ebbesen udarbejde et notat, som indgår i / vedhæftes 
dette referat som bilag 
Anmodningen om tilladelse til afholdelse af aktuelt arrangement blev drøftet og imødekommes 
efter gældende regler 
 

5. Coronasituationen - orientering / drøftelse 
Regeringens rammeaftale udsendt til orientering 
Kulturudvalget har allerede en planlægning kørende og åbner fra den 9. maj med en koncert 
Der skal tjekkes ved indgangen (Corona pas) 
Der åbnes ikke generelt for Kroen før tidligst den 21. maj med de til den tid gældende regler 
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Formanden vil kontakte fredagscaféen og undersøge, om de ønsker at åbne fra 7. maj under de 
gældende restriktioner eller vil vente til senere. 

  
Status for loppemarked, afholdelse, indkørsel af nye produkter til salg, annoncering 
Loppemarked afholdes den 22. august 
Aflevering af salgsobjekter fra starten af maj 
Se desuden senere mere info på hjemmesiden og artikel i Kirke og Kro 
 

6. Fra sidst: 
Generalforsamling 
Generalforsamlingen udsættes til passende dato i forhold til restriktioner 
Ib Østlund sender meddelelse ud til alle medlemmer, tekst hertil forfattet af Hanne Toke og Ann 
Ulrich er nu sendt til Ib Østlund, men der afventes mere info om forsamlingsforbuddet inden 
offentliggørelse 
Genoptages på næste møde den 3. maj 
 

7. Etablering af procedure vedr. brug af børneattester 
Ved ønsket indgåelse af aftale med instruktører/vejledere/undervisere for børn og unge under 
15 år er det udvalgsformændenes pligt at sørge for, at der indhentes en børneattest for den 
pågældende.  
Attesten modtages fra Rigspolitiet i kroens e-Boks. 
Det er udvalgsformandens og økonomiudvalgsformandens pligt i fællesskab at kontrollere de 
tilsendte attester og sikre, at der intet er til hinder for ansættelse af / aftale-etablering med den 
pågældende.  
En ren børneattest er en forudsætning for etablering af ”ansættelsesforhold” på Kroen, og det 
er derfor bestyrelsens ansvar at sikre, at ”ansatte” på Kroen ikke påbegynder aktivitet  
før en ren børneattest er modtaget og kontrolleret. 
Attestens gyldighed er kun én sæson, og der skal derfor indhentes ny attest for hver sæson. 
Attesterne er alene til Kroens brug, og skal derfor ikke videresendes til nogen myndigheder. 
Attesterne slettes ved udløbet af hvert aftaleforhold, typisk en gang om året ved sæsonslut. 
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8. Udvalgsformændenes beretning  

 

a. Bankoudvalget, Mogens Bastrup 

Intet at berette, dog: 

Venter med åbning til alle over 50 er blevet vaccineret (fået tilbudt), formentlig ved 
udgangen af maj 
 

Ønske om hjælp til etablering af Facebook gruppe til annoncering af opstart af banko, når 

den tid kommer 

Danske bank leverer ikke 50-kronesedler længere, og man kan heller ikke bestille dem. 

 

b. Driftsudvalget, Jan Kongerslev 

Mængden af aktive buffister afventes med spænding 
Overstået vaccination for den enkelte hjælper måske lidt på modet til at fortsætte 
Afskaffelse af kontanter og kasseapparat ønskes og overvejes 
Kun kontanter slås ind på kassen, da køb via mobile pay og dankort alligevel registreres via 
banken 
Dette åbner også mulighed for en revidering af den komplicerede afregningsseddel, som 
volder mange buffister meget bøvl 
 

c. Ejendomsudvalget, Bruno Bjerre 

Orientering om de seneste forbedringer vedr. maling, reparation og sanitet generelt,  

samt om maling af loftet i billardrummet  

Ejendomsudvalgsformanden aftaler udførelse heraf med viceværten 

 

d. Infoudvalget, Ann Ulrich  

afbud 
 

e. Kulturudvalget, Knud Ebbesen  

Kulturudvalget har flyttet 7 arrangementer til maj-juni og dermed forlænget sæsonen. 
Der er 5 koncerter, en fredagsaften med mad&musik samt et foredrag. 
Oversigten er mailet til bestyrelsen til orientering. 
Programmet for den kommende sæson 2021-22 er færdigt, og kulturkalenderen er ved at 
blive gjort klar til trykning. 
Det starter 22. september og vil indeholde 13 koncerter, 6 fredagsaftener med mad & 
musik, 8 foredrag, 7 nøddeknækkeraftener, ølsmagning, julemarked og nytårsgallafest. 
Der vil være 27 oplevelser under årskortet, der kun sælges til medlemmer af 
Forsamlingshusets Venner. 
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På grund af de mange corona-aflysninger får årskortindehavere fra indeværende sæson 200 
kr. rabat på årskortet i den nye sæson. 
Nogle annoncører har opsagt deres annoncering, men der arbejdes på at skaffe alternative 
annoncører 
  

f. Medlemsudvalget, Britt Isabell Olsen 

Afbud  

 

g. Økonomiudvalget, Erik Wedø  

Orientering om indbetaling af kontingenter og det øvrige arbejde 
Regnskabet: der mangler underskrifter fra Tilde Gylling, Ann Ulrich og Britt Isabel Olsen 
 

h. Formanden, Hanne Toke 

intet 
 
Eventuelt 
Samarbejde med DGI i Hillerød vedr. mandemotionshold i Nødebo: det blev til 20 uger, langt 
flere end oprindeligt planlagt 
Et nyt hold skal etableres, og et kvindehold skal også etableres, med kvindelige trænere 
Mandeholdet starter 6. maj, men der mangler to kvindelige trænere til etablering af 
kvindeholdet 
Ros til Jan Kongerslev for indsatsen som instruktør for mandeholdet 
 
EVALUERING af mødet 
Det forløb fint, trods manglende billeder på skærmen 
Forventning om stor gensynsglæde og hygge ved det næste møde, evt. et udendørs 
eftermiddagsmøde 
 
LØBENDE KALENDER 
 
GENERALFORSAMLING – dato følger 
 
Næste møder:  
03. maj 
07. juni  
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Foreninger og interessegruppers brug af store lokaler på Nødebo Kro 

Nødebogrupper kan ad hoc anvende mødelokaler gratis, hvis de ikke er disponeret til andre formål. Det er 

kun mødelokalerne på 1. sal, der kan reserveres til gratis anvendelse, og det forudsætter at al fortæring 

købes i caféen. 

Ud over eksterne lejere er det kun Foreningen Forsamlingshusets Venner, der på forhånd kan reservere de 

store lokaler: Salen, Krostuen og Hestelængen. Al reservation af lokaler sker gennem viceværten. 

 

Generelt om brug af Salen, Krostuen og Hestelængen: 

Driftsudvalget er ansvarlig for udlejningen af disse lokaler og kan principielt kun stille dem til rådighed mod 

en nærmere fastsat leje. 

Lejen betales enten af en ekstern lejer efter gældende retningslinjer eller af Foreningen Forsamlingshusets 

Venner efter den fastlagte interne lejepris. 

Godkendelse af brug af lokaler til intern lejepris: 

I Foreningen Forsamlingshusets Venner kan Kulturudvalget og Medlemsudvalget godkende brugen af Salen, 

Krostuen og Hestelængen og dermed den medfølgende betaling af intern leje. 

Foreninger og interessegrupper, der ønsker at få stillet de store lokaler gratis til rådighed, kan henvende sig 

til Kulturudvalget eller Medlemsudvalget med en ansøgning. 

Hvis de henvender sig direkte til Driftsudvalget (viceværten) eller Bestyrelsen henvises de til at kontakte 

Kulturudvalget eller Medlemsudvalget alt efter hvor formålet med brugen bedst kan vurderes. 

I særlige tilfælde kan bestyrelsen beslutte at betale lejen på vegne af en forening eller interessegruppe. 

Fortæring i forbindelse med brug af lokaler på Nødebo Kro: 

Ved udlejning til ekstern lejer (f.eks. til private selskaber) er det normalt kun lokalet, der lejes ud, og lejeren 

står selv for al fortæring. 

I særlige tilfælde kan Driftsudvalget aftale, at caféen holdes åben i forbindelse med en ekstern udlejning 

(f.eks. ved udlejning til informationsmøde, generalforsamling o.l.) 

Når Foreningen Forsamlingshusets Venner står som lejer er den interne leje baseret på, at brugerne køber 

deres fortæring i caféen til de normale priser fastsat af Driftsudvalget. 

I særlige tilfælde kan Driftsudvalget indgå en anden aftale med brugeren. 

 

Fastsat af Bestyrelsen 12. april 2021 
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