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Bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 28. august 2017 kl. 15.30 på Solhjem 

 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referater fra bestyrelsesmøder 25. april og 26. maj 2017 
2. Status for økonomi 
3. Status for opgaver 

Deltagere 

Alle er mødt på nær Jens Otto Nielsen, der har meldt afbud. 

Referat 

Pkt. 1 

Referater fra bestyrelsesmøder 25. april og 26. maj 2017 godkendt. 

Pkt. 2 

Kim gennemgår status for økonomi pr. 28. august 2017 med konti, tilgodehavender og skyldige be-
løb. 

Pkt. 3 

Priser, vilkår og ordensregler for værelsesfløjen, 4. udgave, er ok. Den er lagt på hjemmesiden. 
Medlemmer kan leje nu med booking på hjemmesiden. Indtil vi går i gang med udlejning til andre, 
når zone- og byggetilladelse er endelig godkendt, skal folk selv tage linned med. Til den tid får Vi-
beke et nyt tilbud på leje af linned. Det øvrige vedrørende værelserne, som blev drøftet på besty-
relsesmødet 26. maj, venter også. Vi skal til den tid også have en dankort automat. 

Prisen for leje af hele værelsesfløjen sættes pr. døgn til 1.400 kr. + 100 kr. pr. person. Linned sæt-
tes til 50 kr. pr. person. Lejeren skal selv gøre rent. Medlemmer får 25% rabat. 

Kim laver momsregnskab sammen med Jens Broen. 

Kommunen har godkendt, at vi ændrer projektet med matchningsmidler i tagetagen. Indretning af 
tagetagen i øst fløjen skal opfylde nye bygningskrav. Vi skal i efteråret have opsat vindeltrapperne 
ved gavlene og lavet udgangen mod nord fra værelsesfløjen. Vi skal have lavet regnskab for brug 
af matchningsmidlerne, for at få udbetalt de sidste penge fra kommunen. 

Der bestilles lydisolerende loftsplader til stuen (ca. 8.000 kr.). De manglende døre og vinduer er 
bestilt og sættes i til efteråret, så projektet kan afsluttes i forhold til tilskuddene fra LAG Nord og 
Velux Fonden. 

Der er tegnet arbejdsskadeforsikring. 

ENV Fonden er søgt om tilskud til kælder projektet. Der kommer svar i løbet af 14 dage. 

Der planlægges julemarked på loftet og i kælderen i sidste weekend i november og første weekend 
i december, så det falder sammen med julebasaren i Sognehuset. 

Det overvejes at købe varmepumpe til opvarmning af loftet.  

 

Referat v/Poul Fransen 


