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Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 20. december 2016 kl. 16.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Opfølgning på de unge i kælderen 
4. Lejekontrakter 
5. Fastlæggelse af dato og annoncering af generalforsamling 
6. Samarbejde med Peterspladsens Venner om dekoration af udestuen og renovering af dy-

rene 
7. Renovering af tag, LAG Nord og planlægning af de kommende måneder 
8. Økonomi 
9. Nytårstaffel 
10. Tilbud fra Brugsen 
11. Eventuelt 

Deltagere 

Hanne Kristoffersen deltager i stedet for Jens Otto Nielsen 

Referat 

Pkt. 1 

Referat fra 20. oktober 2016 godkendt. 

Pkt. 2 

Dagsorden godkendt. 

Pkt. 3 

Det har været nødvendigt at være lidt efter de unge med hensyn til oprydning. Det er bedre nu.  

De har endnu ikke alle meldt sig ind i foreningen. 

Der bliver sat gipsvæg med dør op, så der er lukket ud til gangen. De bruger toilettet for enden af 
gangen. 

Uggerby Husflid vil gerne give dem et begynderkursus i trædrejning. Erik vi hjælpe til. 

Kresten, Kim og Erik holder møde med de unge ved lejlighed, herunder om hvordan vi får dem ind-
draget i husets aktiviteter. 

Alt i alt er det en meget positiv oplevelse med de unge. 

Pkt. 4 

Vilkårene i lejekontrakterne godkendes, herunder en årlig leje på 5.000 kr. til Vendia Kaffe og 
7.000 kr. til CCH. Poul skriver lejekontrakterne og sender dem til godkendelse af Vendia Kaffe og 
CCH, med kopi til Kresten og Kim. 

Pkt. 5 

Generalforsamlingen holdes onsdag den 8. marts kl. 19.30 i Skolens kantine. 

Poul reserverer kantiner (er OK). 

Kim annoncerer i næste nummer af To Sogne (deadline 20. januar), og på Facebook, hjemmeside, 
kalender og opslagstavler.  
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Pkt. 6 

Der bliver lavet et fælles projekt med dekoration af udestuen og renovering af dyrene, som vi søger 
om tilskud til fra kommunens kulturstøttepuljer og Spar Nord Fonden. 

Poul har talt med kommunens kulturkonsulent Leif Lund Jakobsen om muligheden for støtte. 

Resultatet kunne præsenteres på Åbne Landsbyer i weekenden 6.-7. maj. 

Pkt. 7 

Vi får tilbud fra Horne Blik, Bjergby VVS og Hellehøj Tømrer på renovering af tag og kviste. 

Vi får også tilbud på 2 udvendige trapper til nord- og østgavlen. 

Af tilskuddet til tagetagen fra kommunens matchningsmidler på 177.000 kr. har vi fået udbetalt 
125.000 kr. à conto.  

Erhvervsstyrelsen har godkendt tilskuddet fra LAG Nord på 125.000 kr. til indretning af værelser 
m.v. i stueetagen i vest fløjen. Her får vi også et tilskud på 150.000 kr. fra Velux Fonden, som har 
udbetalt ca. 98.000 kr. à conto til afholdte udgifter. Kim fremlægger og gennemgår projektbudget-
tet.  

Efter udtalelse fra SKAT og drøftelse med Erhvervsstyrelsen er i hvert fald udlejningen af værel-
serne erhvervsmæssig og dermed skatte- og momspligtig. Stueetagen i vest fløjen er derfor blevet 
momsregistreret fra 1. juli 2016. 

Kim og Poul holder møde med Tove Fønss fra LAG Nord om de nærmere vilkår i godkendelsen fra 
Erhvervsstyrelsen. 

Uggerby Husflid vil gerne leje værelser til 10 i den første weekend i april, og CCH vil gerne leje væ-
relserne i 3 påskedage. 

Pkt. 8 

Kim udleverer og gennemgår økonomioversigt. 

Der er et lille overskud på julemarkedet. 

Kim og Hanne ser på, om vi skal have en mindre affaldscontainer. Uggerby Husflid har deres 
egen. 

Pkt. 9 og 10 

Kresten og Kim planlægger arrangement for alle hjælperne i januar. Brugsen vil sponsorere serve-
ringen. 

Pkt. 11 

Vinduerne hos Uggerby Husflid er utætte. Der skal nok sættes nye tætningslister i. Det sørger vi 
for. 

I uge 8 vil Uggerby Husflid lave et arrangement for børn, forældre og bedsteforældre med bygning 
af sæbekassebiler, hækling og strikning. 

 

Referat v/ Poul Fransen 


