
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 6. maj 2021 kl. 17:00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Carl Peter Bylund (CP), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), 
Jørgen Vendelbo (JV), Elna Jensen (EJ), Joachim Bremer (JB). 

Do. pkt. 1 Velkomst 

Ref.: KA bød velkommen – Der var afbud fra Jørgen Holt (JH) som igen var ramt af følgerne efter 
Corona. 

Do. pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 

Ref.: Referatet blev godkendt, men CP gjorde opmærksom på nogle hængepartier som vi skulle 
have fulgt op på. De fleste var indeholdt i dagens dagsorden. 

Do. pkt. 3 Kort status økonomi, lejere o.a. 

Ref.: KN gennemgik økonomien som den ser ud pr. 6. maj.  Vi har stadig penge i kassen og 
tilgodehavender. Det ser indtil videre ikke ud til at vi vil være berettiget til hjælpepakker. 
Regnskabet 2020 blev gennemgået og det viser et overskud, på trods af mange aflysninger. 

Do. pkt. 4 Generalforsamling. 

Ref.: Dagene mellem den 9. og den 15. juni er indtil videre fastsat som forventet dato for 
generalforsamling som ikke har kunnet afholdes rettidig på grund af pandemien. Stedet 
bliver Solhjem øverste etage i østfløjen og klokkeslæt bliver 19:30. CP, KN, JV og JH er på 
valg. CP genopstiller ikke, men vil fortsat gerne have ad. hoc opgaver. 

Do. pkt. 5 Udlejning, kommende udlejning. 

Ref.: KN gennemgik udlejningskalenderen som den ser ud d.d. De regler som er grundlaget for 
vores udlejningsmuligheder ændres løbende og gør det vanskeligt at fremtidsplanlægge. 
Der afholdes møde med a-teamet for at få afklaret hvad vi kan disponere over af 
ressourcer. Mødet afholdes indenfor de kommende 14 dage. Det aftales ligeledes med a-
teamet hvordan håndteringen af vasketøj håndteres. Flere muligheder blev vendt i 
bestyrelsen.  
Der reserveres nu løbende nye udlejninger i weekenderne. 

Do. pkt. 6 Status Fondsansøgninger. 

Ref.: En række fonde er søgt, andre fonde er i tankerne. KN arbejder hårdt på sagen som kræver 
en stor arbejdsindsats. I tilfælde af at vi ikke skaffer penge nok til det forkromede projekt, 
vil muligheden være at opdele projektet i overetagen i mindre etaper.  
Byggeperioden ligger i foråret 2022. 

Do. pkt. 7 Naturkommune? 

Ref.: Orientering om vores medvirken i projektet Naturkommune. De frø vi har fået skal fordeles 
i forskellige passende arealer. Skjoldager er behjælpelig med at fræse, og vi håber at få ”De 
grå” til at hjælpe med at få frøene rigtigt i jorden og passende fordelt.  
Til august skal der indsamles frø. 

Do. pkt. 8 Aktiviteter i sommerperiode? 

Ref.: Sommermarked forventes afholdt 21.-22. august, og i perioden fra 26. juli til 13. august 
forsøger vi at være til stede på Solhjem med salg af kaffe/kage. Det praktiske aftales med 
a-teamet, men vi forventer at nogle byder sig ind. 

Do. pkt. 9 Status nyhedsbrev. 

Ref.: Da det ikke er meget medlemmerne har hørt til foreningen her i pandemiperioden er det 
vigtigt at få et nyhedsbrev ud så hurtigt som muligt. Nyhedsbrevet skal bl.a. indeholde de 
vigtigste beslutninger fra dette bestyrelsesmøde.  
KN kommer med udkast. 

Do. pkt. 10 Diverse praktiske ting. 

Ref.: Orientering om fordeling af de forskellige opgaver og allerede igangsatte opgaver. De Grå 
mænd får en opdateret to-do liste. Trond laver flisearbejde og gulv i det 3. toilet/baderum 
samt fliser på hovedtrappe. Det allerede indkøbte toilet monteres i kælder og der indkøbes 
et forhøjet toilet til det sidste bed/toiletrum. 
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Do. pkt. 11 Hærværk. 

Ref.: Hærværk på Solhjem bliver efter aftale med myndighederne anmeldt til politiet hver gang. 
De seneste skader er næsten udbedret, men det har været tidskrævende. Politiet er 
opmærksom på problemet. Vi skærper opmærksomheden med huset, og naboerne er med 
på at holde øje.  

Do. pkt. 12 Peterspladsen og terrasse. 

Ref.: Der blev givet orientering om situationen i forbindelse med overtagelsen af Peterspladsen. 
CP og KA vil prøve at få et møde med folkene bag Peterspladsens Venner. Der arbejdes på 
sagen. MaleneP og KN er ved at udarbejde nye tekster til skiltestandere. KA har rettet tekst 
på den store skiltestander. 
På Terrassen er de malede felter på vej til at blive skiftet ud. KA maler små malerier som 
viser vue rundt om Solhjem. Det første er allerede sat op og de resterende er på vej. 
Måske skal vi opsætte presenning. Tekst på skilt er ajourført. 

Do. pkt. 13 Forsikringer, byggetilladelse og lovliggørelse af kælder. 

Ref.: Drøftet under tidligere møder.. KA og KN vil snarest tage fat i sagen. 

 

Således opfattet Carl Peter Bylund & Kim Nygaard Hansen 


