
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem 6. november 2019 kl. 19:00 

Mødt var: Kresten Andersen (KA), Carl Peter Bylund (CP), Kim Nygaard Hansen (KN), Erik Andresen (EA), 
Jørgen Vendelbo (JV), Jørgen Holt (JH). Afbud fra Elna Jensen (EJ), og Joachim Bremer (JB). 
Do. pkt. 1 Velkomst 
Ref.: Kresten Andersen konstaterede at alle var mødt og bød særlig velkommen til Jørgen Holt 

som indtræder i bestyrelsen efter at Susanne har forladt bestyrelsen. CP tager referat af 
mødet. 

Do. pkt. 2 Godkendelse af referat fra sidste møde. 
Ref.: Referat fra bestyrelsesmødet 25. september blev godkendt med få bemærkninger. 
Do. pkt. 3 Kort status økonomi, lejere o.a. 
Ref.: KN gennemgik økonomien som den ser ud d.d. Tilgodehavender, skyldige beløb, 

kontingent, regnskab og budget. Gennemgangen blev godkendt da vi har en sund økonomi. 
Det fremviste bilag udsendes senere til bestyrelsen. 

Do. pkt. 4 Henvendelse fra Peterspladsens Venner. 
Ref.: KA orienterede om mødet den 5. november med Bestyrelsen fra Peterspladsens venner. Der 

er i samarbejde udarbejdet et papir som skal ligge til grund for en drøftelse hvor advokat 
Bidstrup Hansen deltager. 

Do. pkt. 5 Julemarked 
Ref.: EA oplyste at planen er sat i værk for julemarkedet. Næste møde er allerede 21. november. 

PT. er der tilmeldt 11-12 udstillere, men der kommer sikkert flere. Der er tilmeldt nogle helt 
nye udstillere. UH deltager og har som sædvane åbent hus. 

Do. pkt. 6 Udlejning kommende sæson. 
Ref.: Punktet blev drøftet. Da det er noget kompleks, aftaltes det at vi tager punktet op på et 

særskilt møde evt. med deltagelse fra A-gruppen. 
Do. pkt. 7 Udlejning november-marts. Ombygning og andet. 
Ref.: Under henvisning til vores oversigt over bookinger i perioden kan vi se at der er meget få 

aktiviteter i perioden oktober-marts. Vi tilstræber at minimere udlejningen i perioden. To-
do listen genopfriskes i samarbejde med De grå Mænd, brochurer og visitkort bliver 
gennemgået og nye gøres klar til trykning (KN og CP) 

Do. pkt. 8 Fremtidige opgaver. Byggetilladelse, overetage / Fondsansøgning? 
Ref.: Tidligere projektbeskrivelser blev vendt. Kommunens medarbejdere på området er 

kontaktet i håb om at de vil give et bud på hvad der er realistisk i forhold til ansøgninger. 
Drøftelserne endte med en beslutning om at sende den foreløbige projektbeskrivelse som vi 
allerede har for overetagerne til mulige fonde for at få et bud på hvor relevant det måtte 
være at sende en evt. endelig ansøgning. 

Do. pkt. 9 Eventuelt 
Ref.: Der var enighed om at udskifte Induktionskogepladen i køkkenet med en almindelig 

keramisk kogeplade da anvendelsen af den nuværende giver alt for store problemer i det 
daglige brug. Induktionskogepladen forsøger vi at sælge. Så snart vejret bliver til at vi kan 
tage fat inde, får vi lavet ”kaffestuen” i kælderen færdig til brug.  

 
Således opfattet 
Carl Peter Bylund 


