
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 23. aug. 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 22. juni 2021 blev godkendt uden bemærkninger. 

3: Kort status økonomi o.a. 

 Der er tilgodehavender på ca. kr. 22000 og skyldige beløb på kr. 3200. 
7 medl. ophørt i 2021 pga manglende betaling af kontingent. 9 nye medlemmer i 2021. 
Tilsagn om flere.  

4: Udlejning  

 Der har været udlejning til turister i en begrænset periode. Der laves evaluering på 
udlejningsperioden. Der er lavet aftale om udlejning 6 onsdage inden 1. januar til speciel 
møderække. Aftalen genforhandles efter periodens udløb og inden 1. januar. 

5: Status Fondsansøgninger. 

 En række fonde er søgt, andre fonde er i tankerne. KN arbejder videre på sagen. Der 
afholdes 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. 
Kan vi være en folkeoplysende forening, det giver god mening? Der giver yderligere 
støttemuligheder. Joachim undersøger sagen. 
Ansøgt vedligeholdelsespulje vedr. Peterspladsen. 

6: Landbyrådet 

 Altid deltagelse fra Solhjem. Elna er fast deltager, afløser findes hvis Elna er forhindret. 
Alternativt må Joachim repræsentere både UH og Solhjem. Koordination med datoer på 
vores aktiviteter er vigtig.  
Når referat udsendes fra landsbyrådet videresendes den til alle. 

7: Arrangementer f.eks. Vinsmagning med Brugsen og evt. julemarked  

 Sommermarked og festival-dato skal fastlægges i god tid næste år! 
Hvis Brugsen er interesseret i at deltage i vinsmagning på Solhjem, kan vi foreslå følgende 
datoer. 1. eller 2., 8. eller 9., 15. eller 16. Alle dage i oktober. Kim sender mail til Tommy og 
Jan Hørsel.  
Julefrokost med ”de grå” foreløbig anlagt til onsdag den 10. november kl. 12.30, aftales 
nærmere med Tommy. Karen og Kim holder møde med Tommy. 
Julemarked fastlagt til den 27.-28. november. Oprettes som begivenhed snarest, der laves 
annonce i 2 sogne, der laves facebook annoncer når vi kommer tættere på! 

8: Praktiske ting: 

 Nøgler til Jørn Zyd og Niels Kirkholm udleveres. Nøglehåndtering foretages stadig af CP 
fremover, så længe han lyster. 
Toilet/bad skal stadig spartles og males. Højt toilet skal købes. Fliser på fortrappe. Trin ved 
UH trappe skal laves, der skal afskæres et stykke af flise for at fjerne kant.. Britta stopper, 
der skal findes afløser.  
Dukkeskab med Lisbeth Regel. Kim og Erik aftaler med Lisbeth! 

9: Eventuelt 

 Næste møde aftalt til 15. nov. kl. 19.00 på Solhjem. 
(Obs. der er kun møde på datoen ifølge vedtægter hvis der udsendt en dagsorden fra 
formanden mindst 7 dage før.) 

Referent:  Kim Nygaard Hansen 

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

