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Referat fra bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 4. marts 2019 kl. 18.00 på Solhjem 

Dagsorden 

1. Velkommen 
2. Godkendelse af referat fra sidste møde 
3. Kort status for økonomi 
4. Lejere Uggerby Husflid, Vendia Kaffe og andre brugere af huset 
5. Nøgleadministration og pedelordning 
6. Forretningsorden, kasserer, forretningsfører? 
7. Forberedelse til generalforsamling 
8. Fremtidsplaner til generalforsamling 
9. Eventuelt 

Deltagere 

Kresten Andersen, Carl Peter Bylund (CP), Kim Nygaard Hansen, Erik Andresen, Joachim Bremer, 
Jørgen Vendelbo, Elna Jensen, Poul Fransen  

Referat 

Pkt. 1 

Kresten byder velkommen 

Pkt. 2 

Referat fra bestyrelsesmøde 10. januar 2019 godkendt. 

Pkt. 3 

Kim fremlægger og gennemgår status for økonomi pr. 4. marts 2019.  

20 har ikke betalt kontingent. De slettes som medlemmer. Betaler de, bliver de jo medlemmer igen. 

Der er modtaget tilskud fra alle fonde. Når alt er betalt, er der et indestående på ca. 190.000 kr. 

Kim fremlægger og gennemgår regnskab for 2018. 

Når udgifter og indtægter ved de fondsdækkede projekter trækkes ud, er der balance i regnskabet. 

Kim fremlægger og gennemgår budget for 2019. 

Udlejningsindtægten forudsætter markedsføring, evt. udlejning gennem udlejningsportaler. 

Der er 220 medlemmer. Det er vigtigt, det er blivende og gerne aktive medlemmer, og ikke blot 
medlemmer, der melder sig ind for at få rabat ved leje af værelser og stue. Vi skal overveje med-
lemskampagne. 

Pkt. 4 

Lejen for Uggerby Husflid nedsættes til 3.000 kr. pr. måned fra og med 2019, mod at vi efter nær-
mere aftale kan disponere over køkken, nørklerum og kontor, når Uggerby Husflid ikke selv bruger 
dem. (Kontoret udgår, da Uggerby Husflid skal bruge det til opbevaring af personfølsomme oplys-
ninger efter data loven, jf. Joachims mail efter mødet).  

Som et oplæg forhøjes lejen for Vendia Kaffe (Thomas Abildgaard) til 1.500 kr. pr. måned, mod at 
han - ud over at bruge det nuværende lokale til kafferisteri på hobby og mindre erhvervsmæssig 
basis – ved kundebesøg og lignende kan bruge lokalet ved siden af efter nærmere aftale. Det lo-
kale vil vi indrette til kaffestue/rum for dem, der arbejder på Solhjem, så vi ikke skal bruge den 
store stue ovenpå. Herudover kan han selv indrette et af vinduerne i lokalet med kafferisteretiet til 
indlevering af kaffesække, inkl. den nødvendige udvendig belægning. Som nævnt i den gældende 
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lejekontrakt, skal han selv sørge for container til affaldet fra kafferisteriet, og de nødvendige tilla-
delser til kafferisteriet fra bygge-, brand- og fødevaremyndigheder, herunder med hensyn til udsug-
ning og lugt.     

Der sker ikke ændringer i lejekontrakten med CCH. 

Ved udlejning af stuen skal lejen betales 14 dage før sammen med et depositum på 1.000 kr. 

I sæsonen, hvor vi lejer værelserne ud, kan vi ikke samtidig leje stuen ud, da lejerne af værelserne 
skal kunne bruge stuen og køkkenet. 

Pkt. 5 

Der kommer ny nøgler, bortset fra til postkassen. 

Uggerby Husflid har fået deres ny nøgler. 

Pkt. 6 

Drøftelsen af forretningsorden, opgaverne for kasserer og eventuel forretningsfører udsættes til 
næste møde. Det næves på generalforsamlingen, at vi arbejder med det. 

Pkt. 7 og 8 

CP og Kim genopstiller til bestyrelsen. Poul genopstiller ikke. 

På generalforsamlingen fremlægges forslag om at danne følgende grupper med opfordring til, at 
folk melder sig til efter deres interesser og hvor meget tid de kan bruge på det: 

 Booking/vagt gruppe til udlejning 
 Værelses/stue gruppe til klargøring ved udlejning 
 Ude gruppe til at holde ”det grønne” 
 Vedligeholdelses gruppe til at holde bygningerne 
 Arrangements gruppe 
 PR gruppe 
 Projekt gruppe 

Det bedste måde, at få folk til at deltage i en gruppe, er at spørge dem direkte. Når folk melder sig 
til, er det vigtigt, at de får opgaver, så de bliver en del af fællesskabet. 

Som fremtidsplaner nævnes: 

Først og fremmest skal kælderen gøres færdig med de nødvendige godkendelser af kafferisteri, 
brygrum, kaffestue/rum, hobbyrum, cykelrum og lagerrum. 

Der er henvendelser om mosteri og vindyrkning. 

Den næste store opgave bliver projektet med indretning af overetagen, eventuelt etapedelt med 
øst fløjen først og dernæst vest fløjen. Det bliver et projekt i mio. klassen med ansøgninger om 
fondsstøtte fra bl.a. Nordea Fonden.  

Der arbejdes med forskellige muligheder for at bruge udlejningsportaler til udlejning af værelserne 
og stuen. 

Vi holder fast i traditionen med markeder. Sommermarkedet bliver 25. august og julemarkedet 23. 
og 24. november.  

Pkt. 9 

Banneret med sort overskrift bliver valgt.  

Kim laver tilmeldingsblanketter til sommer- og julemarked, som sammen med banneret kan tages 
med til Kunst og Hobby på skolen i den kommende weekend. 
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Kim og Poul tager mødet med Naturfredningsforeningen om skiltning mv. ved Præstebakkerne (el-
ler Præstegårdsbakkerne, som de vist officielt hedder). 

CP og Kim tager mødet med Håndværkernes Hus fra Hjørring. 

Vi har fået foræret 100 arkitekttegnede stole fra Vrå Højskole. Kresten er tovholder på at få dem 
hentet. 

Vi søger om 25.000 kr. fra HAS-prisen til køb af havetraktor, redskaber, blomster og anden be-
plantning til udendørsarealerne.  

 

Referat v/Poul Fransen 


