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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 3. oktober 2018 kl. 17.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Kort status for økonomi 
4. Uggerby Husflid 
5. Udlejning 
6. Pedelordning 
7. Nøgleadministration 
8. Vendia Kaffe og andre brugere af huset 
9. Arbejdsplan for efteråret 2018, kort status, De Grå Mænd 
10. Peterspladsen og Peter Jensen dag 28. oktober 2018 
11. To Do liste 
12. Eventuelt 

Deltagere 

Kresten Andersen, Carl Peter Bylund, Elna Jensen, Kim Nygaard Hansen, Erik Andresen, Joachim 
Bremer, Jørgen Vendelbo, Poul Fransen og Hanne Kristoffersen, Uggerby Husflid  

Referat 

Pkt. 1 

Kresten byder velkommen 

Pkt. 2 

Referat fra bestyrelsesmøde 24. maj 2018 godkendt. 

Pkt. 3 

Kim fremlægger og gennemgår status for økonomi pr. 3. oktober 2018  

Der er indestående på Drift, Bryggruppen og Medlemmer på hhv. ca. 40.000 kr., 3.000 kr. og 800 
kr. Herudover er der skyldige beløb og tilgodehavender i vores favør.  

Tilskuddet på 125.000 kr. fra LAG Nord venter stadig på endelig godkendelse i Erhvervsstyrelsen, 
før det bliver udbetalt. De har bedt om yderligere dokumentation for de afholdte udgifter, som Kim 
har sendt til dem. Så vi håber at få det snart. Når det sker ser vores likviditet god ud. 

Der er 80.000 kr. tilbage af tilskuddet fra ENV Fonden til bl.a. ny vinduer i kælderen og hos Ug-
gerby Husflid. Vi får først tilskuddet, når arbejdet er udført og regningerne betalt. Så vi venter, til vi 
har tilskuddet fra LAG Nord til at lægge ud.  

Pkt. 4 

Samarbejdet med Uggerby Husflid blev drøftet. Der ser ud til at være lys forude for Uggerby Hus-
flid. 

Pkt. 5 

Vi holder et særskilt heldagsmøde 3. november 2018 om alle aspekterne ved udlejning af værel-
serne og stuen.  
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Pkt. 6 

Vi inviterer alle interesserede til et arrangement 6. december 2018 kl. 19 på Solhjem, hvor vi øn-
sker glædelig Jul, viser rundt, og får en snak om, hvordan alle kan bidrage med de mange forskel-
lige opgaver. Så Solhjem bliver det fælles aktivitetshus, alle drømmer om. Vi forbereder mødet 3. 
november. 

Pkt. 7 

Nøgleadministrationen bliver en del af mødet 3. november. Erik og Karl Peter undersøger de for-
skellige muligheder inden mødet. 

Pkt. 8 

Kresten, Kim og Poul holder møde med Thomas fra Vendia Kaffe om hans lejemål, herunder om 
eventuel udvidelse af lejemålet, elforbrug og tilslutning til husets naturgasforsyning. 

Uggerby Husflids gamle høvlebænke i kælderen flyttes indtil videre til den yderste halvdel af rum-
met, hvor de unge holdt til. Den inderste halvdel adskilles med en væg, så det kan bruges til cykel-
kælder. Rummet, hvor høvlebænkene nu står kan så bruges til en eventuel udvidelse af Vendia 
Kaffes lejemål og kaffestue for dem, som arbejder på Solhjem, i stedet for stuen.         

Pkt. 9 

Arbejdsopgaverne resten af efteråret, herunder for De Grå Mænd, bliver opgaverne på To Do li-
sten, bl.a. færdigfugning af de ny vinduer og døre, færdiggørelse af de udvendige brandtrapper, 
selvtændende LED lys på toilettet ved indgangen. 

Pkt. 10 

Peterspladsens Venner holder et arrangement 28. oktober 2018 kl. 13-16 for at indvi de restaure-
rede dyr. Kim har kontakt til dem for at høre, hvordan vi kan bidrage, bl.a. med udstilling af Peter 
Jensens billeder. Kim giver besked, så vi kan fordele opgaverne. 

Kim og Elna vil så græs i striben, hvor kommunen har fjernet hækken mod vest. 

Pkt. 11 

Se pkt. 9 

Pkt. 12 

Intet 

 

Referat v/Poul Fransen 


