
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 28. apr. 2022 kl. 17:00 

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

1: Velkomst 

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

2: Godkendelse af referat fra sidste møde. 

 Referat fra konstituerende møde 5. april 2022 blev godkendt uden bemærkninger 

3: Kort status økonomi 

 Saldo viser lige nu godt 228.500 på bogen, der er ca. 13.000 i tilgodehavender og ca. 30.000 i 
udestående.  

4: Igangværende sager 

 Afslag fra Sol og strand fonden. Intet hørt fra Trygfonden. 
Kresten har været i kontakt med kammerkoret Viken Vokal fra Oslo, de vil gerne opholde sig på 
Solhjem ifm afholdelse af koncerter i Danmark. Egentlig dato er ikke afgjort, men ophold og 
koncerter ligger tidligst i september. Evt. afholdes koncert i Bjergby. Kresten holder kontakten. 
Der er forskellige praktiske opgaver der laves henover sommeren. Bl.a. loft i UH-stue skal 
repareres, vi skal kigge på dukkehus, og der vil være løbende vedligehold af Peterspladsen. Bl.a. 
vil dyrene blive algebehandlet, og træværk på Peterspladsen vil blive malet. 

5: Strategi og fremtid 

 Vi vil fremover i bestyrelsen arbejde mere med at kigge på strategi og fremtiden for 
Aktivitetshuset Solhjem på lang sigt. Vi har fokus på følgende punkter: 

 Skal drift af huset varetages af frivillige som nu, skal man have en forretningsfører, eller kunne 
man forestille sig at forpagte huset ud? 

 Optimering og forenkling af husets drift. 

 Prissætning nu hvor gas og el-priserne er steget?  

 Hvordan får vi flere medlemmer og flere frivillige, og hvordan engagerer og belønner vi de 
frivillige? 

 Hvordan håndterer vi udlejning nu og i fremtiden, herunder rengøring? 

 Flere arrangementer? (I dag har vi sommermarked, julemarked) 

 Markedsføring af huset og arrangementer, herunder hjemmesider. 

 Byggeri, søgning af fonde. 
Der var en omfattende diskussion omkring alle punkter, og vi vil fortsat diskutere omtalte punkter på 
kommende møder. Vi fortsætter med at drifte huset med frivillige kræfter, men kigger på andre muligheder. 
Der var diskussion omkring et valgmøde eller andre debatmøder. Det vil vil blive taget op på kommende 
møde. Kim kommer med oplæg til nye priser på kommende møde, og der laves nye brochurer og flyers i 
samarbejde med CP, og hjemmeside opdateres i forbindelse hermed. Vi talte om evt. at lave 
forretningsorden, det vil blive taget op på kommende best.møde. 
 Der vil blive udarbejdet et internt arbejdspapir der hedder ”Strategi og fremtid” hvor de enkelte punkter vil 
blive uddybet som oplæg til kommende møder.  

6: Eventuelt 

 Næste møde aftalt til 8. juni kl. 17.00 

Referent: Kim Nygaard Hansen 


