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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 20. februar 2018 kl. 15.30 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder 13. februar 2018 
2. Forslag til ombygning af overetage 
3. Generalforsamling og bestyrelsen i det kommende år 
4. Eventuelt 

Deltagere 

Afbud fra Kresten Andersen og Jytte Mørch, Lars Krüger møder i stedet 

Referat 

Pkt. 1 

Referat fra bestyrelsesmødet 13. februar 2018 godkendt. Den fede takst er fra dagsordenen. 

Pkt. 2 

På bestyrelsesmødet 20. februar laver vi to forslag til ansøgning til fonde på tag og overeta-

gen. Den forkromede løsning med nyt tag og vinduer mod vest. Den skrabede løsning hvor 

taget påsvejses pap, og overetagen indrettes isoleret men minimalt, så den delvist kan ta-

ges i brug. Forslagene fremlægges på generalforsamlingen. 

Nordea Fonden har opfordret os til at søge tilskud til det forkromede projekt. Vi vil også søge hos 

andre fonde. 

For det tilfælde, at vi ikke får tilskud til det forkromede projekt på en gang, skal projektet opdeles i 

naturlige etaper, som kan gennemføres i takt med, at vi får tilskud eller selv får råd. 

Vi nøjes med at fremlægge de skitserede forslag på generalforsamlingen. 

Efter generalforsamlingen kontakter vi Jørgen Gehl, som gerne vil hjælpe os med at lave projektet.  

Pkt. 3 

Kresten, Erik, Jytte og Vibeke er på valg. Kan vi styrke bestyrelsen, og fordeling af opga-

ver?  Generalforsamling, hvem er på valg, opstilling og sammensætning… Evt. nye besty-

relsesmedlemmer? Vedtægtsændringer, måske flere i bestyrelsen? 

Der skal ikke være flere bestyrelsesmedlemmer. Men vi har behov for at styrke bestyrelsen, i sær 
med hensyn til projekt- og økonomistyring. I givet fald er Kim, Vibeke og Poul villige til at overlade 
deres bestyrelsesposter til andre, og arbejde for Aktivitetshuset på anden vis. 

Der er nogle emner til nye bestyrelsesmedlemmer, men der må gerne komme flere. 

Pkt. 4 

Uggerby Husflid vil gerne have tagetagen i øst fløjen til deres forårsarrangement 25. marts, evt. 

med servering af kaffe m.v. i stuen. Der plejer at komme mange. 
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CP har fået svar fra Forsikringsoplysningen. De henviser til Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring, 

som han nu kontakter. Vendsyssel Forsikring vil gerne holde møde med de forskellige foreninger 

om forsikringer ved arbejdsskader. Vi venter på svar fra Arbejdsmarkedets Erhvervsforsikring. 

Referat v/Poul Fransen 


