
Formandens beretning 2022. 

Siden sidste generalforsamling i august 2021 har der meget af tiden være lukket eller nedsat 

aktivitet som følge af corona. 

Vi har dog hurtigt vænnet os til at der endelig er kommet normale tilstande på den front, og 

der igen er gang i de mange aktiviteter på Nødebo Kro. 

 

Vi har brug for flere frivillige der har lyst til at være med til at sikre at Nødebo Kro fortsat kan være et 

spændende, hyggeligt og trygt sted at ”hænge ud”. Vi har nogle fantastiske rammer som kan rumme endnu 

flere aktiviteter hvis der sidder nogen derude som har en god ide, de gerne vil føre ud i livet.  

 

Forsamlingshusets eksistens er helt afhængig af, at rigtig mange medlemmer yder en frivillig indsats for at 

holde tingene i gang. Det gælder driften af caféen samt afvikling af loppemarked og banko – alle tre 

opgaver, som er med til at sikre økonomien bag Kroen - og det gælder medlemmer af udvalgene og 

initiativtagerne bag de mange aktiviteter, der skaber gode oplevelser.  

En af de vigtigste udfordringer forsamlingshuset har i disse år er at mange af de ”gamle” frivillige er blevet 

trætte efter mange års engagement, og at der ikke kommer nye til i samme omfang, som de gamle holder 

op. Corona nedlukningerne har været med til at forstærke denne tendens, fordi en del af de gamle 

medlemmer ikke orker at gå i gang igen som frivillig efter en længere pause. Mange af dem har været med 

som frivillige i 30-40 år. Det er helt forståeligt, og I skal have tak for de mange år, I har været frivillige. 

Vi har arbejdet en del med denne udfordring i bestyrelsen i det forløbne år, og vi har igangsat en 

kampagne, der gerne skal skaffe nye medlemmer af foreningen og dermed nye aktive frivillige. 

Vi har opsøgt alle huse i Nødebo, som har skiftet ejere siden 2018, og opfordret dem til at melde sig ind. 

Som et forsøg har vi tilbudt gratis medlemskab det første år for nye tilflyttere til Nødebo. Det gælder 

foreløbig kun i 2022, og med et gratis medlemskab optjener man ikke muligheden for at få rabat på leje af 

lokaler på Kroen. Det får de nye medlemmer besked om i velkomstmailen, og de kan så vælge at betale 

kontingent, hvis det er vigtigt for dem. Men de nye medlemmer med gratis medlemskab her i 2022, kan 

deltage i aktiviteter og bidrage som frivillige på lige fod med andre medlemmer. 

Vi er klar over, at det ikke er helt i overensstemmelse med vedtægterne, som foreskriver at man kan blive 

optaget som medlem, hvis man betaler det af generalforsamlingen fastsatte kontingent, men vi er i en så 

akut situation med stor mangel på frivillige, at vi i bestyrelsen har besluttet at forsøge os med dette. Det 

håber vi alle er enige i. 

De nye tilflyttere og andre interesserede blev inviteret til åbent hus her på Kroen i går. En gruppe af 

interesserede borgere mødte op for at høre om de mange tilbud. Vi havde oven i købet fået mulighed for at 

Andreas Langvad kunne underholde med sin dejlige musik. 

 

Som det tredje ben i kampagnen har bestyrelsen har planlagt en workshop med overskriften VISION 2025. 

Workshoppen skal bidrage til, at der udarbejdes en handleplan for, hvordan Nødebos beboere ønsker at 

kroen skal se ud om 5 år. Det er bestyrelsens vision, at de nuværende aktiviteter der foregår på kroen skal 

være indeholdt i handleplanen, men at der også skal være plads til nye tiltag. 



Det er vigtigt at der nu tænkes ud af boxen, og at der kommer flere, som har lyst til at yde en indsats for at 

vi fortsat kan have et lokalt sted hvor byens borgere kan mødes.  

Vi kan sagtens i bestyrelsen have nogle forestillinger om hvad der skal til for at engagere yngre borgere, 

men det vil være interessant at høre hvad de yngre selv tænker. Og hvordan de kan og vil bidrage. Det 

kræver rigtig mange frivillige hvis vi fortsat skal opretholde det høje niveau af aktiviteter. Det er desuden et 

stort hus, som bliver slidt at de mange aktiviteter, og de kræver konstant vedligeholdelse. 

Nu har alle chancen for at komme til orde og bidrage til, at vi fortsat i mange år kan have et velfungerende 

forsamlings- og kultursted i Nødebo. 

 

 

Jeg vil til slut gerne sige bestyrelsen tak for et godt og konstruktivt samarbejde. Vi har haft nogle gode 

bestyrelsesmøder og konstruktive dialoger. Det er en stor fornøjelse for mig at arbejde sammen med jer 

alle. 



Driften, Generalforsamling 27. marts 2022 
 
 

1. Kroen har været lukket, og dermed også for cafe-drift en stor del af 2021. 
 

2. Genåbningen har for Driftens vedkommende været lidt udfordrende – flere cafe-værter 
har overvejet om de stadig skulle indgå i gruppen (har haft en lang og tro værnepligt), og 
flere har været bekymrede for spredning af vira, når der var mange samlede på Kroen. 
 

3. Mange udskudte udlejninger til diverse fester er således blevet koncentreret over en 
relativ kort periode. – positivt at vi har fastholdt gæsternes interesse for at leje lokaler. 

 
4. Vores gamle kasseapparat kunne ikke medtage moms (krav fra Skat), og samtidig brød det 

sammen, og der var ikke mulighed længere for at anskaffe et lignende. 
 

5. Vi har derfor anskaffet et nyt, mere intuitivt kasseapparat, men som også har medført nye 
betalingsrutiner – en klar udfordring da vores værter typisk har vagt hver 5. uge og dermed 
skal genopfriske de nye procedurer hver gang. Senest har vi fået indført betaling med QR-
kode ifm MobilePay. 
 

6. Til gengæld slipper vi for det tidligere konteringsbilag, og det er også blevet lettere at sætte 
penge i banken (mønter og sedler). 
 

7. Det reducerede antal cafe-værter og udfordringen med at tiltrække nye har medført, at vi 
ikke bemander cafeen mandage og onsdage medmindre der er kultur arrangementer 
(høflig selvbetjening med MobilePay). Dette betyder ikke at Kroen er lukket!!! 
 

8. På grund af de stigende energipriser og forbrugsudgifter har vi valgt at lade 
udlejningspriserne stige med 5% i 2022 og igen med 5% i 2023. Spisningen ifm 
kulturarrangementer stiger med kr. 20 fra den nye sæson. Vi har endvidere annulleret de 
”gule priser” og kører kun med ”hvide priser”. 
 

9. Bemærk: A-Z bogen er opdateret som et vigtigt værktøj for ALLE cafe-værter. 
 

10. Udlejningen i 2022 og 2023 ser meget lovende ud, og vi ligger godt prismæssigt i forhold til 
vores største konkurrenter. 
 

11. Lukkedage for 2022 er lagt på hjemmesiden. 
 

12. Vi søger en indkøber, herunder også til vin.??? 



KULTURUDVALGETS BERETNING FOR 2021, GENERALFORSAMLINGEN 2022 
 

2021 var igen et specielt år for kulturen på grund af corona epidemien.  

Hele foråret var lukket ned, og vi måtte måned for måned finde nye datoer til de arrangementer, der måtte 

aflyses. Nogle var allerede udsat fra 2020, og enkelte har vi først fået plads til her i 2022.  

I maj måned kunne vi endelig genåbne, og der var stor glæde både blandt publikum og kunstnere over de 

seks koncerter og foredrag, der endelig kunne gennemføres. 

Under nedlukningen planlagde vi den sæson 2021-22, vi nu er midt i, og det blev et forrygende efterår. 

Jeg vil gerne nævne den helt særlige koncert, vi åbnede med i august. ”Trio Nøddehegnet” var skabt til 

lejligheden af tre blokfløjtenister, der alle tidligere havde boet på Nøddehegnet. Mikala Petri og Eva Legêne 

er begge verdenskendte kunstnere og var naboer i Nøddehegnet i 70’erne. Den tredje var Eva Legênes 

datter Astrid Andersson, der også er professionel musiker og bor i Tyskland. De gav koncerten som en gave 

til Nødebo Kro, så vi kunne sætte gang i kulturlivet igen. Det blev en fantastisk oplevelse, og billetindtægten 

fra de mere end 150 tilhørere gav et godt tilskud. Det skal ”Trio Nøddehegnet” have stor tak for. 

Den igangværende sæson havde fra starten flere arrangementer end nogensinde før pga. de udskudte 

arrangementer fra sidste sæson, og det gik fint i efteråret, men så lukkede Folketinget igen det hele ned, så 

vi måtte aflyse 6 arrangementer i januar. Nogle af dem har vi heldigvis kunnet flytte til senere på foråret, 

men Nytårsballet og en klassisk koncert måtte vi aflyse helt. 

I 2021 gennemførte vi trods coronaen 12 søndagskoncerter, 5 fredagsaftener med Mad & Musik, 5 foredrag 

og 3 nøddeknækkeraftener. Ligesom i efteråret 2020 kunne vi i maj-juni 2021 søge en særlig corona 

støttepulje i Kulturministeriet, og vi fik 55.000 kr. som ekstra tilskud til at få gang i arrangementerne efter 

genåbningen i maj. 

Jeg vil benytte lejligheden til at takke for den økonomiske støtte vi får fra Statens Kunstfond, Hillerød 

Kommune og Solistforeningen. Og så naturligvis tak til alle de frivillige på Kroen, der gør det muligt at 

gennemføre vores kulturarrangementer.  
 

Alt dette lykkes kun ved fælles indsats i Kulturen. Jeg takker for det samarbejde, vi har haft i Kulturudvalget 

Uden det ville det i hvert fald ikke kunne lade sig gøre.  

Vi får nu en ny formand, Karsten Vrangbæk, som vil fortsætte den linje, der er bygget op gennem mange år 

Jeg takker for nogle berigende år.  

 

Kirsten Aunstrup 

28. marts 2022 

. 
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I 2021 har vi spillet banko på Kroen 25 aftener fra 15.juni til 30.november. Året før spillede vi 16 
gange, så det har været et par år med lav aktivitet og dermed lav indtjening. 
 
Vi har haft 2403 gæster svarende til i gennemsnit 96 pr. aften. Selvom det ikke er prangende, er 
det, situationen taget i betragtning, tilfredsstillende. Det giver et nettobidrag til Kroens regnskab på 
ca. 140.000 kr. eller 5 – 6.000 kr. pr. aften. 
 
I år er vi kommet i gang 1.februar og om alt går vel og uden nye corona nedlukninger bliver det 
forhåbentligt et nogenlunde normalt år. Starten har været lidt blandet med en del coronasmitte 
blandt gæster og frivillige hjælpere, men ser nu ud til at have stabiliseret sig på et fornufttigt 
niveau. 
 
Igen i år en stor tak fra bestyrelsen til de frivillige, der er sammen om at få banko til at lykkes. Det 
gælder dem, der aktivt gennemfører bankospillet. Det gælder ”bolleholdene” i køkkenet, som bager 
og smører smørrebrød til gæsterne og for sjældent laver lagkage. Det gælder buffisterne og det 
gælder også spiseklubben, som sætter borde op. Og så gælder det ikke mindst Flemming, som nu 
i 15 år har været den drivende kraft bag banko. En stor tak til alle. 
 
Ved de seneste mange generalforsamlinger har der lydt den samme klagesang, at der var for få 
især yngre frivillige hjælpere. Sådan lyder det ikke i år. Vi har haft en god tilgang fra den rigtige 
aldersgruppe og lige nu er vi 33 i bankogruppen mod 27 sidste år og med en rimelig 
aldersfordeling. Det er glædeligt, at de yngre slutter op om denne aktivitet, som er så vigtig for 
Kroens økonomi. Men det betyder ikke, at vi ikke kan bruge flere frivillige. Målet er, at man skal 
have en bankovagt hver fjerde uge og da der er 10 jobs at udfylde hver tirsdag, er ønskescenariet 
40 frivillige, altså 7 flere end vi er nu. Så har du lyst til at deltage og gøre en masse mennesker 
glade, herunder dig selv, så tag kontakt til Flemming eller mig, så finder vi det helt rigtige job til dig. 
 
Det er en god oplevelse at hjælpe til ved bankospillet her på Kroen. Dels har vi frivillige det godt 
med hinanden, gæsterne har det godt med hinanden og tilsammen har vi det rigtig godt på sådan 
en tirsdag aften. Vi går glade hjem og føler, vi har gjort et godt stykke arbejde. 
 
 
 
 
2022-03-28/MB 



Beretning aktivitetsudvalget. 

Aktivitetsudvalget er kommet godt i gang ovenpå corona.  

Der er aktuelt 30 aktive medlemmer i udvalget. 

Fredagskafeen kører stabilt hver fredag med et pænt besøg hver gang. Der har 

været afholdt vin smagning, som havde mange interesserede besøgende. Herudover 

er der en gang i måneden krea værksted for børnene. 

 

Der er lige nu 3 hold hip hop dansere hver fredag. Der har dog været udfordringer i 

corona nedlukningen, idet mange børn blev ramt af corona. 

Desuden er der barselskafe, som dog snart mangler en tovholder, da den 

nuværende skal på arbejde igen. 

 

Udvalget står også for juletræsfest og Halloween, som begge plejer at være godt 

besøgt. 

Der har været afholdt MGP med stor tilslutning på over 100 personer. 

 

Vi i aktivitetsudvalget planlægger en sommerfest / udvidet fredagscafe fredag d. 20 

maj. Hvor dans også så vil lave en lille opvisning.  

Vi arbejder fortsat på, at tilbyde flere aktiviteter i det omfang der er tid og energi til 

at arrangere.  



 
Nødebo Kro 

Nødebovej 26 
3480 Fredensborg 

4848-0746             
               Bestyrelsen 
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GENERALFORSAMLING, mandag den 28. MARTS 2022, kl. 19.30 i SALEN 
 
REFERAT 

 
1. Valg af dirigent  

Bestyrelsen foreslog Søren Skals som dirigent, han blev valgt og kunne som dirigent konstatere, 
at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt og derfor kunne afholdes 
 

2. Bestyrelsens beretning  
Formanden aflagde beretning, med hovedvægt på fortsat stabil drift på Kroen 
Hertil om behovet for ”nye kræfter” og om indsatsen for at skaffe disse ved opsøgende 
virksomhed, kampagner og annoncering 
 
Denne og følgende beretninger kan ses i fuldt omfang som vedhæftet bilag til referatet 
Infoudvalgets og ejendomsudvalgets beretning er dækket i nærværende referat, og fremtræder 
derfor ikke som selvstændige dokumenter  
 
Udvalgsformændene: 
INFO, Ann Ulrich, orientering om afviklet hvervekampagne 
Introdagen i går med ca. 20 fremmødte, heraf 3, som ville gå aktivt ind i Kroens aktiviteter 
 
DRIFT, Jan Kongerslev, beskedent aktivitetsniveau i det forgangne år, grundet coronakrisen 
Problem at frafaldet blandt de bærende kræfter medfører større pres på de resterende aktive, 
nyt kasseapparat tilpasset den aktuelle virkelighed opfylder myndighedskrav og kan håndtere 
de nye betalingsformer med bl. a. automatisk registrering af betalingsform 
Caféen er uden betjening mandage og onsdage, men Kroen er ikke lukket for øvrige aktiviteter 
Udlejningen går tilfredsstillende, priserne er sat op 
A-Z bog for cafémedarbejderne er opdateret med al nødvendig info om Kro og Café, den står i 
caféen 
Der søges to Indkøbere: 
en til almindeligt indkøb og en særlig indkøber til vinindkøb  
 
KULTUR, Kirsten Aunstrup, orientering om Corona-sæsonens virkninger og forløb, specielt efter 
genåbningen med en forrygende efterårssæson, bl. a. med gaven (honorarfri koncert) fra Trio 
Nøddehegnet med tre blokfløjtenister 
Ny sæson er stort set færdig planlagt, og program udsendes i starten af juni 
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BANKO, Mogens Bastrup, orientering om forløbet under Corona-perioden, lav aktivitet, men 
trods beskedne indtægter dog et pænt overskud.  
Der forventes et nogenlunde normalt år nu, gæstetallet er ved at stabilisere sig på tidligere 
niveau 
Der har været en rimelig tilgang af nye yngre kræfter til hjælp i banko, glædeligt 
Alligevel efterlyses stadig flere nye kræfter 
 
EJENDOM, Bruno Bjerre, der er malet i det meste af Kroen, der kommet nyt lys i salen, pærerne 
er skiftet  
Varmesituationen er problematisk, gasfyret overvejes skiftet til moderne løsning 
Fremadrettet: Nyt møblement I Hestelængen, udvendig maling, legeplads,  
 
AKTIVITET, v. Hanne Toke pva Line Alstoft 
God gang i udvalget, omkring 30 medlemmer   
Udvalget driver fredagscaféen 
Der har været vinsmagning, der er kreaværksted, hiphop hold i Hestelængen, MGP, 
danseopvisning o.m.a. 
 
ØKONOMI, Carsten Krogsgaard Thomsen pva Erik Wedø 

3. Forelæggelse og godkendelse af regnskab for FORENINGEN  
Carsten Krogsgaard Thomsen fremlagde foreningens regnskab for forsamlingen, som godkendte 
regnskabet enstemmigt efter besvarelse af få udredende spørgsmål, samt et par supplerende 
bemærkninger 
 

4. Forelæggelse og godkendelse af regnskabet for DEN SELVEJENDE INSTITUTION  
Regnskabet blev forelagt forsamlingen  
Der blev spurgt ind til konstruktionen med forening og institution 
Knud Ebbesen redegjorde for de historiske forhold og baggrunden for konstruktionen 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt af forsamlingen 
 

5. Forelæggelse af budgetter for forening og institution til orientering  
Budgetter for foreningen og institutionen blev forelagt forsamlingen til orientering 
Budgettet blev taget til efterretning af forsamlingen uden indvendinger 
 

6. 2. behandling af Forslag fra bestyrelsen om reduktion af bestyrelsen medlemstal med to fra 
seks ordinære medlemmer til fire ordinære bestyrelsesmedlemmer 
Øvrige medlemmer i bestyrelsen er ikke påvirket af forslaget 
Forslag om at ophøre med skriftlig afstemning som krav, og kun anvende dette ved direkte krav 
fra en fremmødt 
(Vedtaget enstemmigt ved 1. behandling på ekstraordinær generalforsamling 7. marts 2022) 
Enstemmigt vedtaget af forsamlingen 
Dermed er vedtægtsændringen endelig godkendt i henhold til vedtægternes § 8. 
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7. Forslag om etablering af et loppemarkedsudvalg, med formand, der skal være medlem af 

bestyrelsen til indarbejdelse i Kroens vedtægter 
Forslaget enstemmigt vedtaget af forsamlingen 
 

8. Fastlæggelse af det årlige kontingent  
Bestyrelsen foreslår en forhøjelse af det årlige kontingent fra 350 kr. i dag til 400 kr. fra 1. april 
2022. Ungdomskontingent fortsat 150 for studerende under 30 år 
Nytilflyttede kan få medlemskab på Kroen gratis i det kalenderår, de flytter til byen, uden ret til 
rabat ved leje af lokaler, før efter to års kontingentbetaling, men alle andre medlemsfordele kan 
anvendes 
Forslaget blev enstemmigt vedtaget  
 

9. Valg af medlemmer til bestyrelsen 
Valg af udvalgsformænd: 
Karsten Vrangbæk valgt som formand for Kulturudvalget valgt for to år 
Mia Bjerager valgt som formand for Informationsudvalget valgt for to år 
Økonomiudvalget Carsten Krogsgaard Thomsen, valgt til formand valgt for to år 
Aktivitetsudvalget Line Alstoft, valgt for to år  
Valg af ordinære medlemmer: 
Jens Lassen genvalgt for to år 
Erik Wedø valgt for to år 
Sandra Bælum Christensen valgt for et år som afløser for Vanessa Poulsen  
Afgående medlemmer af bestyrelsen: Charlotte Damm, Ann Ulrich, Kirsten Aunstrup og Vanessa 
Poulsen 
 

10. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant 
Ib Østlund og Søren Skals genvalgt som revisorer 
Helle Thorndahl genvalgt som revisorsuppleant 
 

11. Eventuelt 
Formand og næstformand rettede hver især tak til såvel nuværende som afgående medlemmer af 
bestyrelsen for det meget positive samarbejde, samt en særlig tak til Konni og Ib Østlund for deres 
mangeårige store og kompetente indsats for kroen og dens samlede økonomi 
 
Dirigenten takkede forsamlingen for god ro og orden, og formanden takkede dirigenten 

 

Referatet godkendt af generalforsamlingens dirigent 
Nødebo, den 2. april 2022 

 
Søren Skals 
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Konstituering umiddelbart efter generalforsamlingen 
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig som følger 
Hanne Toke, formand 
Knud Ebbesen, næstformand 
Erik Wedø, kasserer 
Jens Lassen, sekretær 
Sandra Bælum Christensen, ordinært medlem 
Udvalgsformændene: 
Aktivitetsudvalget - Line Alstoft 
Bankoudvalget - Magens Bastrup 
Driftsudvalget - Jan Kongerslev 
Ejendomsudvalget - Bruno Bjerre 
Infoudvalget - Mia Bjerager 
Kulturudvalget - Karsten Vrangbæk 
Økonomiudvalget - Carsten Krogsgaard Thomsen 
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