
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 15. nov. 2021 kl. 19:00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Jørn Zyd Jensen (JZ), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), 
Jørgen Vendelbo (JV), Elna Jensen (EJ)…. (Joachim Bremer (JB) deltog via telefon),  (Jørgen Holt (JH) 
fraværende pga sygdom). 

1: Velkomst 

 KA bød velkommen – KA valgt som ordstyrer, KN valgt som referent. Mødet er planlagt til 
at være kort, og primært for at aftale nærmere omkring julemarked og andre 
arrangementer. 
 

2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referater fra seneste ordinære møde 23. aug. 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 
 

3: Kort status økonomi o.a. 

 Der er tilgodehavender på ca. kr. 13-14000 og skyldige beløb på kr. 9522,00 til kasko og 
bygningsforsikring. 
 

4: Udlejning  

 Uvis byggeperiode forårsager at vi mister udlejninger, så en konkret periode skal snart 
defineres. Der holdes møde i begyndelsen af december måned. Ellers er der 4-5 udlejninger 
i december. 

5: Status Fondsansøgninger. 

 Vi taler om at redefinere byggeprojektet, da flere fonde ikke vil støtte deciderede 
renoveringer. 
Ansøgt vedligeholdelsespulje støtter flere vedligeholdsprojekter vedr. Peterspladsen. 
 

6: Landbyrådet 

 Kim afløser Elna i kommende møde 23. nov. da Elna er forhindret.  
 

7: Diverse arrangementer  

 Julefrokost med ”de grå” og andre julefrokoster. Det blev diskuteret og skal julefrokoster 
deles op i flere mindre frokoster? Der er hyggedag med A-team den 25. nov. og Fiksefredag 
ved UH den 26. nov. Der laves flere plakater, og der laves Facebook annoncer. Ellers er vi 
klar til julemarked den 27.-28. november. Der klargøres billeder til facebook(Kim). 
Klargøring af 1-salen er på vej. 
 

8: Praktiske ting: 

 Brandalarm skal efterses. Evt. skal følere udskiftes. Der er indkøbt nye brandslukkere, der 
monteres inden julemarked. Trin på fortrappe skal afmærkes, evt. males hvide. 
Dukkeskab, Kim og Erik ser på muligheder. 
 

9: Eventuelt 

 Næste møde aftalt til 8. dec. kl. 19.00 på Solhjem. 
(Obs. der er kun møde på datoen ifølge vedtægter hvis der udsendt en dagsorden fra 
formanden mindst 7 dage før.) 

Referent:  Kim Nygaard Hansen 

http://www.solhjem.dk/pdf/Ref6maj2021.pdf

