
Referat af ekstraordinært bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 15. maj 2019 kl. 
18:00. 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Carl Peter Bylund (CP), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), 
Joachim Bremer (JB), Elna Jensen, (EJ). Der var afbud fra Susanne Klint Hansen (SK), Jørgen Vendelbo (JV), 

Do. pkt. 1 Administration af sommerens udlejninger. 

Beslutning: Udlejningen fortsætter administrativt som hidtil hvor vi må hjælpe hinanden indtil en 
permanent ordning med nedsatte grupper kan overtage. 

Do. pkt. 2 Info-mappe til brugerne ved leje af værelser og eller stue/køkken. 

Beslutning: Vi gennemskriver(kom gerne med forslag til rettelser udvidelser m.m.m.) den udsendte 
mappe. Den vil være til rådighed et centralt sted i huset ” Receptionen” men kun i et 
eksemplar. 

Do. pkt. 3 Mappe med brugsanvisninger til husets redskaber m.v. 

Beslutning: Planche som viser brugen af de tekniske ting i køkkenerne hænges op sammen med 
maskinerne eller et centralt sted i rummene. På værelserne 

Do. pkt. 4 Håndtering af sengetøj og vask af samme 

Beslutning: Da det ser ud til at vi allerede har en gruppe som er villig til at vaske sengetøj mod 
honorering af kr. 30,- pr sæt, fortsætter vi med at anvende det sengetøj vi allerede har 
suppleret med andre lagener og yderligere sæt dyne og pudebetræk men fremover af 
mærket Bæk og Bølge. Elna køber ind. Ved leje af værelser skal der lejes sengetøj. 

Do. pkt. 5 Belysning i dagligstuen 

Beslutning: Der indkøbes 14 lamper hos IKEA af typen FOTO samt tilhørende LED-pærer. CP foretager 
indkøbet. 

Do. pkt. 6 Priser på udlejning 

Beslutning: Det præciseres at man ved leje skal oplyse antallet af værelser og hvor mange som skal bo 
på det/de enkelte værelse/r. Man kan sagtens efterfølgende leje flere værelser hvis der 
stadig er ledige værelser til rådighed. Priserne på leje af værelser er uændret. Prisen på leje 
af stuen til et aftenarrangement fra 17:00-23:00 sættes op til kr. 700,00 incl. MOMS da det 
ellers bliver en underskudsforretning. I vinterperioden skal man regne med et tillæg for 
opvarmning af lokalerne. Prisen opgøres efter aflæsning af måler.  

Do. pkt. 7 Indbydelse til medlemsmøde 

Beslutning: Med fastsættelse af dato og bemærkning om lidt godt til ganen, udsendes indbydelse via 
mail til alle medlemmer. Datoen bliver onsdag den 12. juni kl. 19:00 og mødet foregår på 
Solhjem. CP laver indbydelsen færdig og KN udsender. 

Do. pkt. 8 Anvendelse af HAS-prisen. 

Beslutning: Vi har allerede taget hul på brug af de 10.000 kr. (til lamper) EA undersøger om vi kan gøre 
et godt køb af evt. en brugt Græsslåmaskine da et af vores medlemmer er forhandler. 

Do. pkt. 9 Indretning af opholdshjørne ved indgang eller andet sted? 

Beslutning: Vi har fået et ønske fra en måske flere af vores lejere af værelser. Der mangler et sted hvor 
man kan sidde og hygge sig. Indtil vi får rådighed over øverste etage er det vanskeligt at 
skaffe plads, men vi forsøger at lave et hyggehjørne til venstre lige indenfor hoveddøren. 

Do. pkt. 10 Garderobefaciliteter – hvor og hvordan? 

Beslutning: Vi anskaffer et mobilt tøjstativ så må lejerne afhængig af ønske og temperament placere 
det hvor de nu synes det er mest praktisk med behørigt hensyn til frie flugtveje. CP køber 
stativ hos JYSK 

Do. pkt. 11 Eventuelt 

  Der planlægges en guidet tur rundt i huset for bestyrelsen så man kan sætte sig ind i de 
ting som er vigtige at kende til. Aflæsning af gas, vand og el, håndtering af brandalarm, 
anvendelse af nøgleskab/e, hvor er tingene placeret og meget andet. JB indkøber tre 
brandtæpper til ophængning i de tre køkkener. 

 

Således opfattet 

Carl Peter Bylund 


