
 

 

Aktivitetshuset Solhjem 
  

 

Mail: info@solhjem.dk – Tlf.  29 89 81 55 

 

Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 25. sep. 2019 kl. 17.00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), Joachim Bremer (JB), 

Jørgen Vendelbo (JV), Elna Jensen, (EJ), fraværende: Carl Peter Bylund (CP) 

Dagsorden og referat 

 1. Velkommen 
  

 2. Godkendelse af referater fra sidste møder 

Godkendt med kommentarer, brandtæpper indkøbt af JB. Vi skal afprøvet brandalarm og 
undervisning i brug barndalarm og gasfyr, der skal laves brandinstruks til hele huset. 

 

 3. Kort status økonomi, lejere, o.a. 

Der blev fremvist særskilt dokument om økonomi… 
Status lejere Uggerby Husflid, Vendia Kaffe og andre brugere af huset. (Yoga?) 
Tilbud på vask af vinduer, evt. anden rengøringshjælp? Udestik ved nord og syd(CCH)? 
 
Regnskab godkendt, vinduesvask bestilles efter behov til den aftalte pris. UH vil gerne være med. 
UH betaler evt. hver 3die gang. CCH kontaktes af KN ifm med at lave kraftstik udendørs på 
nordside og sydside. Når der er Yoga, skal elmåler aflæses ved start og slut. KN aftaler med 
Pernille Gry. 
 

 4. Sommermarked og julemarked 

Evaluering sommermarked 
Planlægning julemarked 
Sommermarked fantastisk, der afholdes planlægningsmøde snarest omkring julemarked. EA, KN 
og Kirsten Thomsen er i udvalg. 

 

 5. Udlejning juli-august (booking.com) 

Hvad har vi lært af det? Kommentarer fra evalueringsmøde med deltagerne. 
Booking.com perioden diskuteret. Success. De involverede belønnes med et gavekort/julegave. Det 
undersøges nærmere. Det overvejes at leje ud i uge 43 og 44. Det aftales med A-team, og der 
laves vagtplan. 

 

 6. Udlejning november-marts? 

Skal vi det?, prissætning i forhold til varme? 
Det aftales at fastholde gældende priser for værelser. Pris for stue tillægges varmegebyr på kr. 300 
i perioden dec. til ultimo mar. 

 

 7. Fremtidige opgaver. Byggetilladelse, overetage / Fondsansøgning? 

Behandling af byggetilladelse. Drifts- og vedligeholdelsesplan. Plan for overetage. Todo liste.  
Der skal ske afstribning af gulv i stue, og gelænder på ramper i forhold til byggetilladelse. 
Kim tager kontakt til Helle Fries og Kirsten Munk ved kommunen vedr. projekt på overetage. Der 
aftales evt. fremtidigt møde. 
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 8. Ny bestyrelse og landsbyrådet? 

Ny bestyrelse uden Susanne, skal der indkaldes Suppleant? 
Kontaktperson Landsbyrådet, hvem deltager i fremtidige møder? 
 
Kresten tager kontakt med Suppleant Jørgen Holt til Solhjems Bestyrelse. Elna deltager i 
Landsbyråd som repræsentant  for Solhjem i kommende møde. Næste møde den 21. nov. kl. 
19.00. 

 

 9. Henvendelse fra Peterspladsens venner 

Fremtidig forhold omkring Peterspladsen. Møde med Peterspladsens venner den 3. oktober. Kl. 
19.30, vi afventer og ser hvad en aftale konkret omhandler. 

 

 10. Samarbejde? 

Evt. samarbejde med Håndværkernes Hus, Tornby Gl. Købmandsgård? 
Vi afventer her og tager stilling på et kommende møde. Evt. aftales et besøg ved Håndværkernes 
Hus snart. 

 

 11. Eventuelt ….  

Næste møde den 6. nov. kl. 19.00 

 

Referant: KN 


