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Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 1. marts 2017 kl. 19.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Gennemgang af økonomi 
4. Ombygning status 
5. Udlejningskalender og priser 
6. Hvem stiller op til bestyrelsen 
7. Planlægning af generalforsamling 
8. Eventuelt 

Deltagere 

Alle er mødt 

Referat 

Pkt. 1 

Referat fra 20. december 2016 godkendt. 

Pkt. 2 

Dagsorden godkendt. 

Pkt. 3 

Kim omdeler og gennemgår økonomistatus pr. 1. marts 2017.   

Kim omdeler og gennemgår kontoudtog med regnskab for 2016. Kim opstiller regnskabet til gene-
ralforsamlingen. 

Pkt. 4 

Bjergby VVS er i gang med badeværelserne. 

Elektrikeren er i gang med at montere brandsikringsanlægget i værelsesfløjen.  

Når vejret bliver til det, går håndværkerne i gang med at renovere tag og kviste. 

De grå mænd har sat et brugt vinduesparti med dør i vest væggen på terrassen. 

Vibeke får tilbud fra Jysk og en anden på resterende senge og madrasser til værelserne. 

Vibeke laver aftale med Hirtshals Vaskeri om levering og vask af sengelinned og håndklæder. 

Pkt. 5 

Aalborg Cykel Klub kommer på træningsophold med unge ryttere i sidste weekenden i marts. 

Uggerby Husflid har overnattende kursister første weekend i april. 

Der kommer bryllupsgæster 20. maj. 

Kim laver oplæg om priser og vilkår for udlejningen til generalforsamlingen med sammenligning 
med vandrehjem af tilsvarende standard i små byer.    

Pkt. 6 

Kim og Poul er på valg. Begge er villige til genvalg.  

Der kan vælges 3 bestyrelsesmedlemmer. 
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Pkt. 7. 

Kim sørger for drikkevarer, chips og engangsglas 

Poul sørger for nøgle til skolen. 

Vi mødes kl. 18.30 for at stille op m.v.  

Pkt. 8 

Enkelte har givet udtryk for utilfredshed med beskæringen af kirsebærtræet i haven. Det er nogle 
store grene, der kunne knække af i stormvejr, eller hvis nogen kravler i træet. En understøtning var 
ikke realistisk. Såret har fået endetræsforsegler. Kim vil fortælle nærmere om det i et nyhedsbrev 
og på generalforsamlingen. 

Søen Smalbro har foreslået en månedlig hyggeeftermiddag på Solhjem. Kim spørger sin bror 
Mads, om han kan komme og fortælle. 

Vi er med på at betale et bidrag på 500-800 kr. til nyt fælles videoudstyr og software, som Kim har 
foreslået.      

 

Referat v/ Poul Fransen 


