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REFERAT 
BESTYRELSESMØDE, mandag den 11. april 2022, i Sydværelset 
Afbud markeret med rødt/kursiv 

Bruno Bjerre  
Carsten Krogsgaard Thomsen  
Erik Wedø 
Hanne Toke  
Jan Kongerslev  
Jens Lassen 

Karsten Vrangbæk 
Knud Ebbesen  
Line Alstoft  
Mia Bjerager 
Mogens Bastrup   
Sandra Bælum Christiansen 

 
 
Der er afholdt møde i bestyrelsen mandag den 11. april 2022 kl. 19.30 

  
Ny bestyrelse 
Kort præsentationsrunde og aftale om registrering – udsat 
Carsten Krogsgaard Thomsen skriver til nye medlemmer vedr. indhentning af data til registrering  
 

1. Spørgetid / Henvendelser 
a. Mail vedrørende indkørsel - Bruno Bjerre 

Bruno Bjerre svarer: 
Indkørsel tillades 
Pakkepostanlæg vendes 90 grader 
Måske også træfældning 
Henvendelse fra Blomsterforretning: 
Ingen bod til blomster, men tilladelse til kundeparkering på Kroens område 
 

b. Mail fra Hillerød kommune vedrørende introduktionsmøde for nye borgere 
11. maj afholdes kommunalt intro-møde 
Kroen bliver repræsenteret ved aktivitets- og infoudvalget udvalget (Line Alstoft og Mia 
Bjerager) 
Hanne Toke iværksætter processen 
 

2. Kommentarer til referat fra sidste møde  
Intet 
 

3. Kommentarer til dagsorden 
Intet 
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4. Forretningsorden 
Gennemgang og vedtagelse for det næste år (sendes som bilag) 
Intet undtagen beslutningsflertallet er ændret – fra 7 medlemmer til 6 medlemmer 
To første linjer slettes også, vedr. offentliggørelse af konstituering og kontoadgang 
 

5. Drøftelse af hvilke temaer vi skal arbejde med det næste år 
Vi er i gang med en proces for at hverve flere nye medlemmer, og fortsætter med det 
Hvervning af frivillige arbejdsomme er stadig et problem, hvervekampagne er i gang 
Workshop den 24. maj skal igangsætte videre planlægning og motivere til at der laves en 
handlingsplan 
Loppegeneralen (Christian Wolfhagen) inviteres til spørgetiden på næste møde i bestyrelsen, den 2. 
maj – formanden inviterer  
Input til hjemmesiden ligger stille pt – formanden rundsender eksisterende forslagsliste fra Vanessa 
Poulsen og Charlotte Dam 
Møbler til Hestelængen, arbejdsgruppe: Line Alstoft, et medlem af Kulturudvalget, Bruno Bjerre, 
Carsten K. Thomsen og Jan Kongerslev – Bruno Bjerre indkalder 
Ovenstående drøftelser genoptages igen på næste møde med henblik på endelig beslutning 
 
INDSAT, fra referat ag mødet 6. dec 2021: 
Udvalg til forskønnelse/opdatering/møblering og modernisering med særligt henblik på Hestelængen 
nedsættes med repræsentant fra Driftsudvalget (Jan Kongerslev eller anden udpeget af udvalget), 
Kulturudvalget (Jens Lassen), Aktivitetsudvalget (Line Alstoft eller anden udpeget af udvalget), 
Ejendomsudvalget (Bruno Bjerre) og Økonomiudvalget (Carsten Krogsgaard Thomsen) 

  

6. Udvalgsformænds beretninger: 
 

Aktivitetsudvalg - Line Alstoft - afbud 
 

Banko - Mogens Bastrup 
 95 gæster i snit, rimelig omsætning 
   

Drift - Jan Kongerslev 
 Intet 
   

Ejendom - Bruno Bjerre 
 Intet 
  

Information - Mia Bjerager - afbud  
 
Kultur - Karsten Vrangbæk – afbud, stf. Jens Lassen  
Vi har tre arrangementer tilbage i den forlængede sæson, foredrag den 20. april, Nøddeknækkerne 
22. april og Billy Cross den 3. juni. 
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Næste sæson er planlagt, og kalenderen udsendes i juni  
Vi har et spændende program med nogenlunde lige så mange events, som i tidligere år 
I E2022 har vi 8 musik og 2 foredrag  
I F2023 har vi 10 musik, 2 foredrag, - og som noget helt nyt 2 filosofiske samtale saloner, hvor en 
Nødebo filosof drøfter med inviterede naturvidenskabelige forskere 

  
Kulturudvalget har drøftet prispolitik for næste sæsons kulturarrangementer  
Set i lyset af prisstigninger på medlemskab af kroen og varslede stigninger på øl/vin mv, samt 
prisniveau hos "konkurrenter" (Fredensborg Store Kro, Klaverfabrikken mv) har vi besluttet at 
fastholde alle priser på samme niveau, som sidste sæson 
Disse priser er tilstrækkelige, hvis vores prognoser for tilskuerantal holder 

   
Efter orienteringen fra Kulturudvalget fulgte en kort drøftelse af samarbejdet mellem 
aktivitetsudvalg og kulturudvalg, på enkelt niveau f. eks et forslag om en fælles kalender og 
promotion, aktivitetsudvalg repræsenteres fast i kulturudvalget, som tidligere fastlagt i notat om 
grænsedragningen mellem de to udvalg og deres respektive opgaver 
Punktet om samarbejdsrelationen ønskes på dagsorden førstkommende møde med henblik på evt. 
aftaler på opdateret og kvalificeret niveau 
 
INDSAT 
Vedr. vedtagelser om samarbejdet mellem aktivitets- og kulturudvalg 
Bestyrelsens forslag til justering af organisationsplanens formulering vedrørende kulturudvalg og 
aktivitetsudvalg (tidligere medlemsudvalg) blev godkendt med en enkelt tilføjelse.  
Organisationsplan og vedtægter findes på forsamlingshusets hjemmeside under "generel info./generel 
oplysninger". 

  
Om arbejdsfordelingen mellem kulturen og aktivitetsudvalg:  
KULTURUDVALGET 
planlægger, koordinerer og gennemfører kulturelle aktiviteter, der henvender sig til et bredt publikum i og 
udenfor Nødebo. 
AKTIVITETSUDVALGET 
planlægger, koordinerer og gennemfører aktiviteter, der tiltrækker og engagerer familier, børn og unge i 
Nødebo og inspirerer til medlemskab af forsamlingshuset. 

 
  

Økonomi – Carsten Krogsgaard Thomsen 
Orientering om forbedrede procedurer og indhentning af bogføringspuklen 

Gasforbruget er blevet en udfordring, med meget store prisstigninger 

En ny løsning på Kroens opvarmning overvejes, konsulentbistand rådspørges og analyser foretages 

Varmeproblematikken sættes på som punkt den 2. maj 

Driftsudvalgets dækningsbidrag drøftet 
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Eventuelt 

Selvangivelser (opgørelse over køb foretaget af gæster på betjeningsfri aftener, betalt med mobile 

pay) fortsættes? - JA 

 Spm til aflagt regnskab, driftsudvalgets område, bruttoavancen er faldende 

 Hjemmesiden: Vi opfordrer til, at annoncering af loppemarkedet bringes på hjemmesiden 

 allerede nu 

  

 Evaluering af mødet 

Konstruktivt og vellykket 

 

KALENDER 
Normale mødedage er første mandag i hver måned, intet møde i juli, dog flere ændringer i 
kommende sæsons møderække 
 
02-05-22 Ordinært bestyrelsesmøde 
13-06-22 Ordinært bestyrelsesmøde - udsat en uge pga. pinsen den 6-06-22 - afbud Jens Lassen 
08-08-22 Første møde efter sommerferien 
08-01-23 Første møde efter juleferien 
17-04-23 første to mandage ligger i påskeferien 
 
I øvrigt og principielt første mandag i hver måned 
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