
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem(AS) 1. juli 2020 kl. 19:00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Carl Peter Bylund (CP), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), 
Jørgen Vendelbo (JV), Jørgen Holt (JH), Elna Jensen (EJ),  Joachim Bremer (JB). 
 

Do. pkt. 1 Velkomst 

Ref.: KA bød velkommen - Alle mødt  

Do. pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ref.: Godkendt 

Do. pkt. 3 Kort status økonomi, lejere o.a. 

Ref.: KN gennemgik økonomien som den ser ud d.d. Tilgodehavender, skyldige beløb, kontingent, 
regnskab og budget. Corona har forårsaget aflysninger i marts, april, maj, juni. Der er et tab 
på 20-30000 i den sammenhæng. Der er ikke pt hjælpepakker, som Solhjem kan komme ind 
under. 
 

Do. pkt. 4 Status Peterspladsens venner  

Ref.: Peterspladsens venner(PV)  har udarbejdet overdragelseserklæring. Ved underskrift 
overdrages ansvaret for Peterspladsen til Aktivitetshuset Solhjem pr. 1. august 2020. CP og KA 
tager kontakt til  PV og får afklaret de sidste detaljer. 
 

Do. pkt. 5 Præstegårdsbakkerne 

Ref.: DN og Hj.kommune overvejer indvielse i august, september eller oktember. KN vil sikre at der 
følger penge med, således det ikke kun bliver AS der skal afholde udgifterne. Der bliver taget 
initiativ til at lave trampestier, når Hj.kommune har opsat stolper til afmærkning af stier.  
 

Do. pkt. 6 Udlejning 

Ref.: Der aftales udlejning af 4 værelser i sommeren i ledige perioder når vi er klar. De fleste i 
bestyrelsen vil hjælpe til praktisk. Almindelige udlejninger til medlemmer har højest prioritet  
A-team orienteres om udlejning. 
 

Do. pkt. 7 Vendia kaffe 

Ref.: Vendia Kaffe ønsker nedslag i husleje pga af større investeringer? Bestyrelsen synes husleje er 
rimelig. KA og KN vil udarbejde dokument om afgørelse, og kontakte Vendia kaffe herom. 
 

Do. pkt. 8 Diverse løse ender, Byggetilladelse, overetage / Fondsansøgninger? 

Ref.: Der arbejdes stadig på projektbeskrivelse vedr. overetage(KN). Den første ansøgning sendes 
medio juli. KA indgår fremover i arbejdsgruppen. 
Vi påtænker at besøge Lisbeth Regel i august vedr. donation af dukker. KN aftaler 
mødetidspunkt. EJ laver opgørelse over dyner. Evt. overskud af dyner og puder sælges på 
sommermarked. EA og CP får købt nye kogeplader til køkken, der ikke er induktion. Desuden 
skiftes opvaskemaskine. Først når disse ændringer er installeret sættes udlejning i gang. 
 

Do. pkt. 9 VisitVendssyssel 

Ref.: Projektet ”VisitVendssyssel” eller ”Mød Vendsyssel” er blevet skrinlagt pga manglende 
finansiering og Coronakrise. KN arbejder videre med anden tilsvarende løsning.  
 

Do. pkt. 10 Eventuelt 

Ref.: Sommermarked planlægges til 29. august 2020 kl. 10-16. KN laver udkast til plakat. Når 
plakat godkendt af alle, udsendes plakat og sendes til 2sogne. 

 

Referent: Kim Nygaard Hansen 


