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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 16. december 2015. 

  

Dagsorden: 

1. Siden sidst. 

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 5. november 2015. 

3. Økonomi, herunder regnskab- og IT-system. 

4. Skat og moms. Jens Broen har endnu ikke svaret. 

5. Forsikring. 

6. Sponsoraftaler/beviser. 

7. Medlemsmøde om forslag/ønsker til indretning og aktiviteter. 

8. Ansøgning til Spar Nord Fonden. 

9. Ansøgning til Realdania "Underværker" og evt. Lokale- og Anlægsfonden.  

10. Ansøgning til LAG Nord og kommunens matchningsmidler. 

11. Lejekontrakt med Uggerby Husflid 

12. Nyt fra Landsbyrådet. 
13. Eventuelt. 

Jytte deltager ikke. Hanne deltager for Uggerby Husflid i stedet for Jens Otto. 

  

Pkt. 1 

Cykelklubben CCH var på besøg i søndags. De vil gerne leje/låne lokaler, Det skal aftales 

nærmere med kasserer Per Bundgaard, herunder hvad de skal have til gengæld for deres 

sponsorat på 10.000 kr. 

Uggerby Husflid er i fuld gang med ombygningen og indetningen sammen med "De grå 

mænd". De stiler mod at flytte ind efter uge 8. De har fået nye kursister, så de kommer op på 

ca. 90 med nye hold. De har planer om nye aktiviteter med underviser, f.eks. reparation af 
møbler med polstring og flet.     

  

Pkt. 2 

Referat fra bestyrelsesmøde 5. november 2015 godkendt. 

  

Pkt 3 

Kim gennemgår den udsendte status på regnskab og marked. 

Vi venter på refusionsopgørelsen for handlen fra advokaten. 
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Kim rykker for manglende betaling af sponsorater og kontingent efter nytår. 

  

Pkt. 4 

Kim rykker Jens Broen for svar om skat og moms. 

Vi venter på svar fra kommunen om fritagelse for ejendomsskat. (Er nu kommet, se e-mail i 
dag). 

  

Pkt. 5 

Ved overdragelsen oplyste Conrad, PMU, at forsikringen hos Danske Forsikring løber videre. Vi 

venter med at gøre mere, til vi får refusionsopgørelsen fra advokaten. Da forsikringen i Danske 

Forsikring kun gælder for et ubenyttet hus, skal vi under alle omstændigheder have en ny for-

sikring, når vi går i gang med aktiviteterne. 

  

Pkt. 6 

Kim ser på forslaget til sponsoraftale. 

  

Pkt. 7 

Vi arrangerer et møde for alle interesserede 12. eller 19. januar i skolens kantine for at give en 

status for projektet og drøfte forslag/ønsker til indretning og aktiviteter, herunder frivilligt ar-
bejde.  

Kresten spørger skolen om tidspunktet. Poul skriver forslag til dagsorden. Annoncering m.v. 
aftales senere med Kim som tovholder.  

  

Pkt. 8 

Det blev desværre et afslag på ansøgningen til Spar Nord Fonden om tilskud til indretning af 

stueetagen i vestfløjen. Med de mange ansøgninger har de valgt at prioritere ombygninger og 

anlæg ned, og liv/aktiviteter op. 

Uggerby Husflid og "De grå mænd" har fået tilskud. 

Vi overvejer at søge om tilskud til et telt til vores udendørs aktiviteter. 
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Pkt. 9 

Kim taler med Lokale- og Anlægsfonden om et eventuelt fælles projekt med Realdania's "Un-

derværker" for 1. sal. Ansøgningsfristen til "Underværker" er 27. januar. Forinden skal vi have 
mindst 200 til at støtte projektet på deres hjemmeside via Facebook. Så det haster lidt. 

Flemming Iversen og Per Moltsen kommer med et overslag på udgifterne til ny tagbelægning 

og nye kviste. 

Før vi begynder at indrette tagetagen, skal vi gerne have fornyet vinduer, kviste, tagrender og 

tagnedløb med seperat afløb til faskine, lavet ny kvist med altan mod vest, og gjort noget ved 

taget med nyt tag eller reparation/malig. For at vi kan bruge 1. sal, skal der også laves brand-
trapper og trappelift til handicappede.    

Under alle omstændigheder skal vi have tætnet kvistene, så der ikke kommer vand ind. 

  

Pkt. 10 

Ansøgningsfristen til Kommunens matchningsmidler og vedligeholdelsespulje er henholdsvis 

17. og 24. januar. Vi søger om tilskud til indetningen af stueetagen i vestfløjen. Poul undersø-
ger, hvordan vi gør det. Herunder med kontakt til Kirsten Munk, som vi før har talt med. 

Næste ansøgningsfrist til LAG Nord er 11. marts. Planen er at søge om tilskud til indretning af 
kælderen. Vi ser nærmere på det efter fællesmødet, med kontakt til Tove Fønss. 

Hanne nævner muligheden for at få konsulenthjælp til ansøgningerne. 

  

Pkt. 11 

Uggerby Husflid kan godkende forslaget til lejekontrakt. Vi skal være sikre på, at der ikke skal 
betales moms. 

  

Pkt. 12 

Poul fortæller om mødet i Landsbyrådet 9. december. 

Profiludvalget er kommet med et forslag til logo for Bjergby-Mygdal. Det består af omridset af 

de to sogne i en ring i hver sin farve. Udvalget fik 1.500 kr til fremstilling loget til at sætte på 

biler. Der er også forslag om at bruge logoet i byporte ved indfaldsvejene til Bjergby og Myg-

dal, og i stor størrelse i rundkørslen ved motorvejen.   



 

Aktivitetshuset Solhjem 
Email: info@solhjem.dk  

Hjemmeside: www.solhjem.dk 
 

 

4 
 

Profiludvalget har forslag til udbygning af Landsbyrådets hjemmeside med integrering af face-
book og Instagram, så den bliver mere aktuel og dynamisk. 

To Sogne giver BMI et årligt underskud på 30.000 kr. De vil gerne bevare bladet i en eller an-

den form, men de vil ikke bære et underskud alene. Det kommer på BMI's generalforsamling 

29. februar. Menighedsrådet, som årligt betaler ca. 45.000 kr til bladet, vil også meget gerne 

bevare det. Det er ret enestående at have sådan et blad, som dækker alle foreninger og insti-

tutioner. Der blev drøftet forskellige muligheder for at forbedre økonomien i forbindelse med 

trykning og omdeling, herunder elektronisk udgave, sponsorer og betaling for spalteplads. Der 

blev også talt om at målrette indholdet til dem, der gerne vil læse bladet. Den typiske læser er 

nok mindst 40+. Foreningerne skal melde tilbage til Landsbyrådets møde 4. februar, om de vil 

indgå i et forpligtende samarbejde om To Sogne. Der skal herefter nedsættes en arbejdsgrup-

pe. Umiddelbart er vi indstillet på at være med til at bevare To Sogne, også med et lille tilskud. 

Trafiksikkerhedsgruppen vil via Facebook og opslag få belyst problemer med trafiksikkerheden 
i Bjergby og Mygdal, og herefter kontakte kommunen. 

Arbejdsgruppen, der arrangerer "Åbne landsbyer" 21. og 22. maj holder møde efter nytår for 

at tilrettelægge det nærmere. Der er forslag om fællesspisning og musik på plænen ved Odden 

lørdag aften. Realdania har givet afslag på en ansøgning om støtte fra Odden. Kommunen har 

givet 9.500 kr til en tryllekunstner og bus, som kører rundt med deltagerne. Solhjem kan del-
tage med åbent hus med Uggerby Husflid, kunsthåndværkere og evt. andre aktiviteter. 

Der er meget positiv opbakning fra erhvervsforeningen til det store arbejde, "De grå mænd" 
udfører i lokalområdet, herunder på Solhjem.  

  

Pkt. 13 

Intet 

  

Venlig hilsen 

Poul 

 


