
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 22. januar 2020 kl. 18:00 

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.: Der var følgende kommentarer til referat fra 5. nov. 2019. CP gjorde opmærksom på nogle 
hængepartier som vi skulle have fulgt op på. 

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. Det fremviste bilag er udsendtes til bestyrelsen. Gennemgangen blev 
godkendt. Der fremlægges årsregnskab med budget indenfor 14 dage. Forbrug af el, vand og 
gas, blev gennemgået. Der aflæses målere månedligt fremover for at følge forbruget. 

Do. pkt. 4 Status Peterspladsens venner og Præstegårdsbakkerne 

Ref.: Vi afventer nærmere fra Bestyrelsen for Peterspladsens venner og advokat Bidstrup Hansen. 
Der bliver lavet skiltning vedr. Præstegårdbakkerne og ændrede P-forhold nord for garage. KN 

vil undersøge mulighed for at Kommunen kan fræse stubbe og lave P-pladser 
Do. pkt. 5 Generalforsamling og datoer? 

Ref.: Generalforsamling fastlagt til den 19. marts kl. 19.00 Sommermarked fastlægges til den 29.-
30. august. Julemarked til den 21-22 november. 

Do. pkt. 6 Udlejning kommende sæson. 

Ref.: Planlægning, koordination, rengøring blev diskuteret. Der er taget kontakt til firma i 
Frederikshavn der kan håndtere linned. Firma fremsender tilbud snarest. Der opgøres forbrug 
af timer på arbejdssedler brugt ifm udlejning og rengøring. Disse ophænges i vaskerum. På 
generalforsamling eller på et senere tidspunkt diskuteres planlægning, koordination og 
rengøring med A-team.Svar til Norske gæster der ønsker at leje hele Solhjem i Dana-Cup ugen, 
bliver svaret (KN). Udlejning sker kun til voksne og ikke ungdomshold. 

Do. pkt. 7 Udlejning november-marts. Ombygning og andet. 

Ref.: Under henvisning til vores oversigt over bookinger i perioden kan vi se at der er meget få 
aktiviteter i perioden oktober-marts. Vi tilstræber at minimere udlejningen i perioden. To-do 
listen er genopfrisket og udsendt. Der arbejdes på at få  lavet ”kaffehjørne” i kælderen færdig 
til brug. 
Brochurer og visitkort bliver gennemgået og nye gøres klar til trykning (KN og CP) 

Do. pkt. 8 Fremtidige opgaver. Byggetilladelse, overetage / Fondsansøgning? 

Ref.: KN og CP vil arbejde videre på forretningsorden. Der arbejdes på projektbeskrivelse vedr. 
overetage(KN) 

KN orienterede om møde med Per Moltsen.  Den foreløbige projektbeskrivelse sendes til fonde 
når vi har et overslag på det samlede byggeri. Der er opbygget en interne projektgruppe, der 
fremgår af projektbeskrivelsen. Vi skal stadig forsøge at færdiggøre punkter i 
byggetilladelsen, det gælder afstribning af gulv i stue(KA), og gelænder på ramper(KN & 
Knud). 

Do. pkt. 9 VisitVendssyssel 

Ref.: Projektet ”VisitVendssyssel” eller ”Mød Vendsyssel” blev diskuteret. Projektet kan få stor 
betydning for Bjergby-Mygdal, Aktivitetshuset Solhjem og Uggerby Husflid. Der tages endelig 
stilling til om projektet støttes inden udgangen af måneden.  

Do. pkt. 10 Eventuelt 

Ref.:  

 

Således opfattet Carl Peter Bylund & Kim Nygaard Hansen 


