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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 17. maj 2018 kl. 16.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Svar på spørgsmål til bygge- og zonetilladelse 
2. Næste bestyrelsesmøde 
3. Eventuelt 

Deltagere 

Kresten Andersen, Carl Peter Bylund, Elna Jensen, Kim Nygaard Hansen, Erik Andresen, Poul 
Fransen  

Referat 

Pkt. 1 

Spørgsmål 1: På vedhæftede kortbilag, angives parkeringspladser (med antal), herunder 
handicap-P, som skal placeres nærmest adgangsdør. Ramper med hældninger angives. 
Kim laver forslag til p-pladser med handicap p-plads ved indgangen. Størrelsen kan ses i byg-
ningsreglementet. Ramperne er godkendt til det tidligere plejehjem. Det har en hældning på 5-9%. 
Eventuelt søge dispensation. 
Spørgsmål 2: Tegning med indretning af handicaptoilet. 
Kim vedlægger billeder. Handicaptoiletterne er godkendt til det tidligere plejehjem. Vi har ikke æn-
dret indretningen. Eventuelt søge dispensation. 
Spørgsmål 3: Plantegning, svarende til den I har sendt ind, hvor I skriver rumbenævnelse 
på. 
Kim laver tegning. 
Spørgsmål 4: Snittegning – hvis der foreligger en, så man blandt andet kan se rumhøjde. 
Kim vedlægger gammel snittegning. 
Spørgsmål 5: Brandstrategi med beskrivelse af anvendelse og personbelastning i det på-
gældende afsnit. Præcisering af brandsektionens afgrænsning. 
Der kan maks. være 30 på værelserne og 50 i stuen, men de vil ikke være der på én gang. Der er 
én brandsektion adskilt fra Uggerby Husflid. Kim laver tegning. 
Spørgsmål 6: Beskrivelse af ventilation. Balanceret anlæg med indblæsning og udsugning 
bør overvejes. 
Der etableres ventilationsanlæg ved indretning af overetagen. Vinduerne kan åbnes. Evt. sætte åb-
ningshasper på. Eventuelt søge dispensation.  
Spørgsmål 7: Sker der noget med kloak? 
Der sker ikke noget med kloakkerne. 
Spørgsmål 8: Fotos kan også understøtte. 
Kim vedlægger fotos. 
Pkt. 2 

Næste bestyrelsesmøde bliver 24. maj kl. 19.00 på Solhjem. Vi skal huske at få underskrevet refe-
ratet fra det konstituerende bestyrelsesmøde 9. april.  

Pkt. 3 

Vi siger nej til at udleje loftet til en 18 års fødselsdag. 

 

Referat v/Poul Fransen 


