
Mødes afholdtes i Odensegade 6. 
 
Fremmødte: Viggo, Svend-Erik, Jette, Poul-Erik, Mona og Jakob. Afbud: Alex, Vibeke og Bjarne 

 

Referat af bestyrelsesmødet i Nabo Østerbro 

5. oktober 2022 
Ad 1 Valg af mødeleder og referent. 

Bestyrelsen vælger Jakob til mødeleder og en referent. Jakob beder om, at der 

optaget et nyt punkt på dagsordenen; valg af forretningsfører.  

Bestyrelsen indplacerer emnet under punkt 3. 

 

Ad 2 Godkendelse af referat af bestyrelsesmødet d. 17. august 2022. 

Bestyrelsen godkender referatet. 

 

Ad 3 Økonomi og Budget. 

Forretningsudvalget (Poul Erik og Jakob) orienterer om den økonomiske situation.  

Der er ikke fremlagt kvartalsrapport for driften i 3. kvartal, hvilket skyldes, at 

cafeernes kasserapporter ikke er indsendt rettidigt til bogholder. Denne oversigt 

eftersendes. 

 

Der er ansøgt om §79 midler for 2023 og 2024 og der er ansøgt om det samme 

beløb som i dag. Der er pt. udsigt til 20% faldende bevilling i 2024, hvis ikke der 

politisk findes nye midler i budgettet. Derfor skal Nabo Østerbro fortsat have 

fokus på at sikre en bedre og billigere drift.  Jakob nævner, at opsigelsen af 

lejemålet Odensegade 5 vil give store besparelser i driften for 4. kvartal 2022 og 

at udfasningen af leasingaftalerne for kopimaskinerne vil betyde besparelser 

primo 2023. Flytningen er gået godt, og de frivillige har været en stor hjælp i 

processen. Der er derfor luft i budgettet for sikre en mere effektiv drift og aflaste 

formand og bestyrelse for administrative opgaver. 

 

Forretningsudvalget indstiller, at der ansættes en forretningsfører (daglig leder) i 

Nabo Østerbro i h.h.t. vedtægternes bestemmelser herom. Forretningsudvalget 

foreslår, at Stine Kehler, som er kommunikations- og frivillig koordinator i 

Kvartershuset Sydhavnen, ansættes som daglig leder to dage om ugen i foreløbig 

et halvt år. Bestyrelsen godkender forretningsudvalgets indstilling om ny 

forretningsfører.  
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På næste møde i bestyrelsen vil forretningsfører og forretningsudvalget 

fremlægge en handlingsplan for genopretningen af Nabo Østerbros 

administration, frivilligindsats, aktiviteter og drift for 2023. 

 

Bestyrelsen drøfter procedurer for håndtering af penge i de to væresteder. 

Kassen skal opgøres hver dag, hvor dagens omsætning tælles op. Når der er mere 

end 1000 kr. i kontantbeholdning, skal disse penge afleveres i banken. Hvis 

pengene ikke kan afleveres samme dag, skal de låses ind i pengeskabet. 

Bestyrelsen ønsker, at scanneren kommer i funktion, så kasserapporterne bliver 

lagt ind i økonomisystemet. 

 

Ad 4 TEMA: Medlemssystem ’Forenings Let’ 

Jakob orienterede om, at forretningsudvalget har godkendt, at der etableres et 

nyt medlemssystem med database, hjemmeside-modul og mulighed for scannere 

af sundhedskort i begge væresteder. Dette system implementeres i samarbejde 

med den nye forretningsfører i 4. kvartal 2022.  

 

Ad 5 Meddelelse fra formanden. 

Formanden orienterede om seneste nyt fra foreningens drift. Der har bl.a. været 

flere velbesøgte arrangementer i forbindelse med foreningens 25-års jubilæum i 

både Odensegade og Vibenhave.  

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

 

Ad 6 Aktiviteter i værestederne. 

Formanden orienterede om aktiviteterne i Odensegade og Vibenshave. Det blev 

nævnt, at der foregår mange aktiviteter i husene, som ikke er annoncerede, men 

som skal fremhæves mere, da det er vigtige aktiviteter for medlemmerne. Der 

blev drøftet, at der skal følges op på foreningens forsikringsforhold, særligt ved 

skader i forbindelse med udlejning. Der skal også arbejdes videre med at gøre det 

mere attraktivt at være frivillig i foreningen, b.l.a. ved at tilbyde en frivillig-tur i 

2023. Endvidere skal samarbejdet mellem de frivillige i foreningens to væresteder 

blive ved, så der opnås endnu bedre kendskab og stærkere netværk til de gode 

tilbud, som laves. 

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. 

Ad 7 Evt. Herunder næste møde. 
Næste møde er onsdag d. 23. november 2022 kl. 16:00-18:00 med efterfølgende 
julemiddag. Mødet afholdes i Odensegade. 
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