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Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 20. oktober 2016 kl. 19.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 22. september 2016 
2. Godkendelse af dagsorden 
3. Kælderlokale til unge 
4. Lejekontrakt med Cykle Clubben Hjørring, CCH 
5. Lejekontrakt med Vendiakaffe 
6. Samarbejde med Peterspladsens Venner om dekoration af udestuen og renovering af dy-

rene 
7. Deltagelse i LAG Nords messe/temadag ”Bosætning i Landdistrikterne” 29. oktober 2016 

(invitationen udsendt med mail 18. oktober) 
8. Eventuelt 

Deltagere 

Afbud fra Jens Otto Nielsen 

Referat 

Pkt. 1 

Referat fra 22. september 2016 godkendt. 

Pkt. 2 

Dagsorden godkendt med tilføjelser i forhold til indkaldelsen i mail 14. oktober 2016. 

Pkt. 3 

Bestyrelsen er meget positiv overfor at inddrage de unge i aktiviteter og brug af huset. Det er helt i 
overensstemmelse med aktivitetshusets idegrundlag.  

Kim omdeler eksempler på ordensregler. Han laver forslag til aftale og ordensregler for de unges 
brug af kælderlokalet ved den vestlige kælderindgang.  

Aftalen gælder til 1. april 2017, hvorefter kælderlokalet helt eller delvis forventes at skulle bruges 
som cykelkælder for overnattende cyklister. Bestyrelsen vil hjælpe de unge med at finde en varig 
løsning.  

De unge skal være 15 år og medlem af Aktivitetshuset Solhjem. De skal selv indrette lokalet og 
tage ansvar for brugen af det i overensstemmelse med aftalen og ordensreglementet, eventuelt i 
samarbejde med deres forældre. 

Bestyrelsen holder møde med de unge og eventuelt deres forældre for at aftale nærmere.     

Pkt. 4 

CCH inviteres til møde om lejekontrakten 29. oktober kl. 10. (Efterfølgende ændret til 31. oktober 
kl. 16.30, da der er LAG Nord messe/temadag 29. oktober). Kresten, Kim og Poul deltager. 

Pkt. 5 

Thomas Abildgaard inviteres til møde om lejekontrakten med Vendiakaffe 31. oktober kl. 10.00. 
Kresten, Kim og Poul deltager. 
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Pkt. 6 

Vi fik afslag på ansøgningen om støtte fra Regionens pulje KulturKANten til dekoration af ude-
stuen. 

Peterspladsens Venner har planer om at renovere dyrene til næste år. 

Kim kontakter dem for at lave et fælles projekt, som vi f.eks. kan søge tilskud til fra kommunens 
kulturstøttepuljer og Spar Nord Fonden. 

Resultatet kunne præsenteres på Åbne Landsbyer, som forventes holdt i weekenden 6.-7- maj. 

Poul spørger kommunens kulturkonsulent Leif Lund Jakobsen om muligheden for støtte. 

Pkt. 7 

Kim og Poul deltager i LAG Nords messe/temadag 29. oktober. 

Pkt. 8 

Intet 

 

Referat v/Poul Fransen 

  

  

 


