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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 2. marts 2016 

Dagsorden 

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmøde 11. februar 2016 

2. Status for projekter 

3. Status for ansøgninger om støtte 

4. Andre muligheder for støtte, herunder fra LAG Nord med ansøgningsfrist 11. marts 2016 

for næste runde, Forsikringsselskabet Vendsyssel (alarmer og nødbelysning) og Friluftsrå-

det (infocenter, faciliteter til cyklister og vandrere og sheltere/udendørsscene/bålplads)  

5. Økonomi, herunder regnskab 2015 

6. Forberedelse af generalforsamlingen, herunder forslag til budget, kontingent og princip-

per/vilkår for brug, lån og leje af lokaler 

7. Tilbud om hus- og ansvarsforsikring fra Forsikringsselskabet Vendsyssel, herunder evt. 

forsikring af stikledninger 

8. Kontakt til cykelklubben CCH Hjørring, musikgrupper og Hjørring Veteranbil klub om loka-

ler (oprydning i kælderen) 

9. Åbne landsbyer 21.-22. maj 2016 

10. Bosætningsarrangement for Statens Administration 4.-5. marts 2016 

11. Eventuelt 

Jytte Mørch deltager ikke. 

Referat 

Pkt. 1 

Referat fra bestyrelsesmøde 11. februar 2016 godkendes. 

Pkt. 2 

Uggerby Husflid er flyttet ind. 29. februar var der hold med husflid. 3. marts begynder trædrejerne. 

De har planer om familiekurser om sommeren med overnatning, nok først til næste år. 

Kresten og Poul har haft møde med byggesagsbehandler om byggetilladelse til stueetagen i vest-

fløjen. De blev henvist til at kontakte beredskabet om flugtveje, brandalarmer og nødbelysning. Det 

er endnu ikke lykkedes. De vil også undersøge krav til køkken ved kontakt til fødevarekontrollen 

eller på deres hjemmeside. Der kommer pris på brandalarmer og nødbelysning fra elektriker. 

Pkt. 3 

Tilskud fra ”Underværker” bliver afgjort sidst i marts. 

Kommunen har opdaget, at der kan være problemer med at give matchningsmidler til indretning af 

værelser til udlejning. Det kan være en konkurrenceforvridning, som kommunen ikke må støtte. 

Kresten, Kim og Poul prøver hurtigst muligt at få et møde med kommunen. Så vi kan nå at søge 

LAG Nord om støtte senest 11. marts, hvis kommunen ikke kan give støtte. 
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Pkt. 4 

Vi søger Forsikringsselskabet Vendsyssel om støtte til brandalarmer og nødbelysning, dimensione-

ret så det kan udvides til hele huset. 

Tornby Købmandsgård har et stort telt, som vi muligvis kan låne/leje. Det kræver byggetilladelse at 

sætte det op. 

Vi venter med at søge Friluftsrådet til 1. juli. 

Uggerby Husflid har fået 75.000 kr. fra Velux Fonden til ventilationsanlægget, som et aktiverings-

projekt for ældre.  

Vi kan også søge om støtte fra Velux og Villum Fonden. For projekter til aktivering af ældre kan 

sekretariatet give tilskud på op til 125.000 kr. med en kort behandlingstid. Ved større projekter på 

normalt mindst 500.000 kr. er behandlingstiden 8-9 måneder. Det kunne være til indretning af 

overetagen som kulturhus. 

Pkt. 5 

Status pr. 1. marts 2016 og regnskab for 2015 blev gennemgået. Kim får revideret regnskabet til 

generalforsamlingen. 

Pkt. 6 

Kresten og Kim sørger for drikkevarer m.v. til generalforsamlingen. 

Vi foreslår, at kontingentet sættes til 100 kr. pr. person, forening, mv.  

Vi foreslår følgende principper/vilkår for brug og leje af lokaler: 

- Leje af lokaler i kælderen med eneret, 100-150 kr. pr. kvm. pr. år + et beløb til forbrug af el, 

vand og varme + et beløb for evt. brug af bad/toilet, køkken, opholdsstue, udestue og have 

sammen med andre 

- Engangsleje ved brug af lokaler til møder o.l., inkl. forbrug af el, vand og varme, og brug af 

toiletter og køkken, evt. med rabat for medlemmer og sponsorer 

- Leje for brug af værelser til overnatning, inkl. forbrug af el, vand og varme, og brug af 

bad/toilet, køkken, opholdsstue, udestue og have sammen med andre, evt. med rabat for 

medlemmer og sponsorer 

- Alle kan gratis bruge opholdsstue, udestue, have og toiletter sammen med andre, når der 

er åbent. 

- Særlig aftale ved større arrangementer, f.eks. cykelløb 

Kim laver budget for 2016, hvor driftsudgifter og driftsindtægter balancerer, så vi ud over udgifterne 

til købet kun bruger tilskuddene sponsormidlerne til etablering af huset.   
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Pkt. 7 

Vi tegner hus- og ansvarsforsikring i Forsikringsselskabet Vendsyssel uden forsikring af vandstik-

ledning. Det forudsættes, at forsikringen dækker følgeskader på huset ved brud, herunder ved 

brud på andre vand-, varme og afløbsinstallationer. 

Vi tegner indboforsikring når huset er etableret, så vi kan få fastsat værdien af indboet, og vurderet 

sikringen mod indbrud. 

Pkt. 8 

Kresten og Kim venter at høre fra cykelklubben, musikgruppen og veteranbilklubben. 

Pkt. 9 

Aktiviteterne i Bjergby er koncentreret om lørdag d. 21. maj. Så vi holder også kun arrangementer-

ne på Solhjem og Peters Pladsen om lørdagen fra kl. 11 til kl. 15. 

Jette Nedergaard har sendt mail til deltagerne om oplysninger til Michael Andersen senest 7. 

marts, så han kan begynde at annoncere arrangementet. Kim og Kresten svarer for aktivitetshuset, 

og Jens eller Hanne svarer for Uggerby Husflid. Cykelklubben (Jørgen Vendelbo) og Peters Plad-

sens Venner har også fået mailen, så de svarer nok selv.  

Vi skal have aftalt og forberedt de forskellige aktiviteter. Kresten undersøger foreløbigt, om vi kan 

låne nogle af Danmarks Peters billeder til udstillingen. 

Pkt. 10 

Kresten og Poul deltager i bosætningsarrangementet i Metropol fredag eftermiddag, og tager på 

rundtur i Bjergby-Mygdal området med de deltagere, som har lyst til det om lørdagen. 

Pkt. 11 

Poul har fået invitation fra LAG Nord til Facebook arrangement i Øster Vrå 21. marts. Han sender 

den sammen med referatet. 

Referat v/ Poul Fransen       


