
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 27. februar 2020 kl. 19:00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), Jørgen Vendelbo (JV), 
Jørgen Holt (JH), Elna Jensen (EJ) -  (Joachim Bremer (JB) nåede ikke frem) - (Carl Peter Bylund (CP) syg), 
 

Do. pkt. 1 Velkomst 

Ref.: KA bød velkommen  
 

Do. pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ref.: Ingen kommentarer 
 

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

Ref.: KN gennemgik regnskabstal (balancen) for 2019 i hovedpunkter. Det fremviste bilag udsendes 
til bestyrelsen. KN tager kontakt til revisor i begyndelsen af næste uge. Flemming og Britta vil 
revidere regnskab inden generalforsamling. 
 

Do. pkt. 4 Generalforsamling 11. marts 2020 

Ref.: Det blev besluttet at fremvise årets resultat og planer på storskærm som sidste år. Elisabeth 
vil møde op og vil være ordstyrer. KA fremlægger formandens beretning, KN fremlægger 
økonomi. Fremtidige planer o.a.der orienteres om,  besluttes senere. 
 

Do. pkt. 5 Status Peterspladsens venner o.a. 

Ref.: Ikke alle havde fået email med henvendelse fra Peterspladsens Venner omkring anmodning 
om overdragelse. Ligesom ikke alle kendte deklaration/servitut desangående. Materiale er nu 
udsendt på mail til alle.  
Mail vedr. advokat Bidstrup Hansen blev diskuteret. 
 
Der var diskussion om fremtidig vedligeholdelse. Kommunen slår græs ifølge deklaration. 
Hvem skal vedligeholde dyrene? Vi har ikke modtaget vedligeholdelsesplan fra Peterspladsens 
venner.  Vi kan ikke pålægge mere arbejde på ”De Grå”. Kommunen har også et vist 
økonomisk ansvar. Hvem har ansvaret hvis nogen kommer til skade?  
 KA vil kontakte kommunen med anmodning om et fremtidigt møde. 
 
Præstegårdsbakkerne blev kortvarigt berørt. Der kommer indvielse i foråret. Se i øvrigt det 
nye website: www.praestegaardsbakkerne.dk  
 
Lisbeth Degels dukkesamling blev berørt. Der var enighed om at besøge Lisbeth i marts måned 
når generalforsamling er overstået. Alle i bestyrelsen vil gerne se den. Måske et skab i 
forgangen med front af glas kunne komme på tale. KN tager kontakt med Lisbeth.  
 

Do. pkt. 6 ToDO-liste & DGM 

Ref.: Området blev kortvarigt berørt. Prioritering udsættes til næste møde. 
 

Do. pkt. 7 Brug af rum i huset og kælder 

Ref.: Punkt udsat til næste møde. 
 

Do. pkt. 8 Eventuelt 

Ref.: KN og CP har arbejdet på nye foldere. En kopi af udkast til foldere blev uddelt, som 
lektielæsning til næste møde… 

 

Således opfattet Kim Nygaard Hansen 

http://www.praestegaardsbakkerne.dk/

