
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 22. juni 2021 kl. 19:00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Jørn Zyd Jensen (JZ), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), 
Jørgen Vendelbo (JV), Elna Jensen (EJ), Joachim Bremer (JB), Jørgen Holt (JH). 

1: Velkomst 

 KA bød velkommen – KA valgt som ordstyrer, KN valgt som referent. 

2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referater fra seneste ordinære møde (6. maj 2021) og fra generalforsamling blev godkendt 
(Gen. 9 .juni 2021) uden bemærkninger. 

3: Kort status økonomi o.a. 

 KN gennemgik kort økonomien som den ser ud pr. 21. juni. Der er en række 
tilgodehavender på ca. kr. 25.000 og skyldige beløb på ca. 9.000. Ellers ingen særlige 
bemærkninger. 

4: Konstituering. 

 KA og KN tilbød at fortsætte som henholdsvis formand(KA) og kasserer(KN).  EJ blev 
opfordret til at tage posten som næstformand, hvilket hun takkede ja til. 
KN tager mindst et år mere, men indkøber ekstra computer i forhold til øget sikkerhed og 
ekstra backup og for at sikre nemmere overdragelse af administration og regnskab, når 
den tid kommer. 

5: Udlejning, kommende udlejning. 

 KN gennemgik udlejningskalenderen som den ser ud d.d. Der er nye medlemmer og nye 
udlejninger hertil, bl.a. hvor alle værelser er i brug. 
Udlejnings-bureauer og sites som booking.com har mange parametre og oplysninger der 
skal udfyldes.  Møde med a-teamet fredag den 25. juni kl. 11.00 med nye folk og for at få 
afklaret hvad vi kan disponere over af ressourcer.  
Forslag til booking periode: 

Booking.com periode: 6. juli – 22. juli (2 værelser(2 og 3) min. 2-3 dage) 
Booking.com periode: 26. juli – 12. august (3 værelser(2, 3 og 3) min. 2-3 dage) 
Vi har haft flere tilbud på håndtering af vasketøj: 

Eksempelvis tilbud fra DFD. Pris er billig men mængde for stor i forhold til vores kapacitet. 
Og den periode vi skal binde os for er for stor. KN ringer til DFD. 
Det aftales med a-teamet hvordan vi ser håndteringen af vasketøj. Da vi har besluttet selv 
at håndtere vasketøjet forventer der indkøbt vaskemaskine og tørretumbler ekstra. 

6: Status Fondsansøgninger. 

 En række fonde er søgt, andre fonde er i tankerne. Afslag fra Salling-fondene, afslag fra 
Hirtshals Sparekasses fond(vi lå udenfor geografisk område). KN arbejder videre på sagen. I 
tilfælde af at vi ikke skaffer penge nok til det forkromede projekt, afholdes der snarligt 
møde i arbejdsgruppen KA, EA, JZ, KN, som sammen med Per Moltsen hvor vi prøver at 
opdele projektet i mindre bidder.  
Byggeperioden ligger i foråret 2022. KN kontakter Per. 

7: Praktiske ting 

 Toilet/bad skal spartles og males (EA og KN). Højt toilet skal købes. Fliser på fortrappe. 
Gelænder på fortrappe og bagtrappe males. EJ og Karen har kigget på dyner, og der 
ryddes op i depot. Nye sommerdyner indkøbes. Der findes priser først. (EJ) 
Sommermarked aftalt til kun at være en dag og den 21. august er valgt. Der laves annonce 
til 2 sogne (senest den 25. juni) (KN) 

8: Eventuelt 

 I samlet flok kiggede vi på lækkede rør. Rør skal udskiftes ved lejlighed. Der er et par 
opgaver ved UH-trappe. Der skal afskæres et stykke af flise for at fjerne kant. 
 
Næste møde aftalt til 4. august kl. 19.00 på Solhjem 

Referent:  Kim Nygaard Hansen 

http://www.solhjem.dk/pdf/Ref6maj2021.pdf
http://www.solhjem.dk/pdf/Ref9jun2021.pdf

