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Referat fra generalforsamling 

Foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 15. marts 2022 kl. 19.30 

 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år 
6. Indkomne forslag og planer for den kommende periode 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Kresten Andersen, Elna Jensen og Erik Andre-

sen.  
8. Valg af 2 nye suppleanter.  
9. Valg af revisorer 
10. Eventuelt 

Formand Kresten Andersen byder de ca. 30 mødte medlemmer velkommen. Mødet blev afholdt på 
1-salen på Solhjem. 

 

Referat: 

Pkt. 1 

Poul Fransen bliver valgt til dirigent. Kim Nygaard Hansen bliver valgt som referent. 

Poul Fransen konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, der er annonceret generalfor-
samling via hjemmeside i god tid. Der er godt nok overskredet et par dage på Facebook i forhold til 
3 ugers frist, men det burde ikke have betydning. Der er udsendt E-mail som påmindelse om gene-
ralforsamling til alle medlemmer. 

 

Pkt. 2 

Det besluttes at vælge stemmetællere senere, såfremt der bliver en afstemning. 

 

Pkt. 3 

Kresten Andersen aflægger beretning for 2021.  

Som i 2020 blev landet i perioder lukket ned pga Corona, hvilket naturligvis igen har præget året 

og har aflyst arrangementer og udlejninger. Men i perioder var der trods alt udlejning til familiefe-

ster. I juli og august blev der igen gjort forsøg med udlejning via Booking.com i begrænset omfang, 



 

  Aktivitetshuset Solhjem 
E-mail: info@solhjem.dk 

Hjemmeside: www.solhjem.dk  

 
 

 

2 
 

det forløb fint. Endelig fik vi afholdt julemarked med rigtig mange besøgende, og ikke mindst blev 

der afholdt flere julearrangementer. Og alle blev afholdt uden udbrud af Corona. 

Selv om det er sket i 2022 kunne Kresten ikke lade være med at nævne at Aktivitetshuset Solhjem 

i slutningen af februar fik at vide at huset vandt Nordjyske Bank foreningspris. Kresten og Elna var i 

Nørresundby og hente checken på kr. 33.333 og det var en meget positiv oplevelse. Nordjyske 

bank gav som begrundelse at vores forening er dygtig til at samle så mange frivillige kræfter, som 

alle knokler for at skabe nogle gode rammer for lokalområdets fællesskab og sammen-

hold. Herudover ser de også meget positivt på foreningens tilgang til at passe på naturen 

og lokalkulturen i området. Så det er meget positivt, og vi skylder en stor tak til alle de frivillige. Og 

vi skylder selvfølgelig også en stor tak til alle der stemte på vores projekt. 

Når vi taler om frivillige, kan Kresten specielt nævne A-team der er et helt hold der hjælper når der 
er udlejning og rengøring. De Grå Mænd der hjælper med mange praktiske opgaver, de frivillige 
der slår græs og passer blomsterne både ude og inde. Der er frivillige der arbejder i forskellige 
arbejdsgrupper. Og selvfølgelig tak til bestyrelsen og alle andre der støtter op omkring huset.  

Formandens beretning blev godkendt. 
 

Pkt. 4 

Kim Nygaard Hansen gennemgik regnskabet for 2021.  

På driften er der i 2021 et overskud på kr. 33.394 kr. og i 2021 har vi virkelig holdt omkostningerne 
i ro, da udlejning har været begrænset af Corona. Regnskabet bliver godkendt. 

 

Pkt. 5 

Kim Nygaard Hansen gennemgår budgettet for 2022. Der forventes et mindre overskud i 2022 men 
budgettet er meget usikkert bl.a. pga de måske stigende og ustabile energipriser.  

Der er egentlig positive forventninger til 2022. Men der er også nogle udfordringer. Vi skal måske 
sætte leje op, mens vi skal forsøge at leje mere ud. Vi skal holde øje med varme-, el- og vandfor-
brug og f.eks. finde alternative løsninger på varme. Vi skal måske også ud og finde flere sponso-
rer. Og stadig skal vi søge fonde til ombygning. Vi søger f.eks. også penge til nye havemøbler, og 
vi har søgt Trygfonden om en hjertestarter. 

Der er i dag omkring 230 medlemmer. Der er ikke forslag om ændring af kontingent. Så det nuvæ-
rende kontingent på 100 kr. årligt pr. medlem fortsætter. 

 

Pkt. 6 

Der var ikke indkomne forslag.  
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Pkt. 7 

Kresten Andersen, Elna Jensen og Erik Andresen er på valg. Alle bliver genvalgt som bestyrel-
sesmedlemmer.  

Uggerby Husflid peger fortsat på deres formand Joachim Bremer som deres repræsentant i Aktivi-
tetshuset Solhjem’s bestyrelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig på et kommende møde. 

 

Pkt. 8 

Hanne Holst Vinther-Jensen bliver valgt som ny 1-suppleant. Karen Hylle bliver valgt som ny 2-
suppleant. 

 

Pkt. 9 

Flemming Thomsen og Jes Rosenbeck fortsætter som interne revisorer. 

 

Pkt. 10 

Ingen kommentarer under eventuelt andet end tak for mødet, og så er der kaffe, vin og ostebord i 
de nedre afdelinger.. 

 

Bjergby 17. marts 2022 

Poul Fransen, dirigent 

 


