
Referat af bestyrelsesmøde i Aktivitetshuset Solhjem(AS) 8. okt. 2020 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), Elna Jensen (EJ),  Joachim Bremer (JB). 
 

Do. pkt. 1 Velkomst 

Ref.: KA bød velkommen - Alle mødt  

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

Ref.: Godkendt.  (CP) Der mangler et par punkter til dagsordenen. De behandles under eventuelt. 

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. Corona har forårsaget mange aflysninger i foråret og efteråret. Der 
bliver et tab på 30-40000 i 2020. Der er ikke pt hjælpepakker, som AS kan komme ind under. 

Do. pkt. 4 Status Peterspladsens venner  

Ref.: Overdragelseserklæring er nu underskrevet. Ansvaret for Peterspladsenen er nu overdraget til 
Aktivitetshuset Solhjem pr. 1. august 2020. CP og KA tager kontakt til Hanne med tanke på at 
få nedsat en arbejdsgruppe som tager sig af Peterspladsen og få lavet en arbejds- og 
vedligeholdelsesplan. 

Do. pkt. 5 Bryglaug 

Ref.: AS er med på at medfinansiere ny emhætte i brygrum. Det forudsættes at hvis Solhjem 
Bryglaug ophører med at eksistere, så overgår emhætte og installationer til Solhjem. Der laves 
aftale med Bryglauget om adgang til at bese brygrummet når der er gæster til rundvisning på 
AS. På samme måde drøftes med Bryglauget om mulighed for at kunne lave Solhjem Bryg til 
brug i reklameøjemed. Der er meget rust i vandet på AS. Der planlægges kontrol af vand ved 
måler, og evt. ved udskylning af alle vandrør, ved at åbne for alle haner. KN og CP tager 
kontakt til relevante personer og koordinerer indsats. 

Do. pkt. 6 Udlejning, kommende udlejning, status på booking.com (juli og aug.)? 

Ref.: Der er kun 2 lejeaftaler inden årsskiftet. Julemarked aflyses også. Vi står på spring til at 
arrangere noget ligeså snart det er muligt.  
KN inviterer A-team til møde hvor vi evaluerer sommerens udlejning og laver plan for de 
fremtidige aktiviteter i forbindelse udlejning og booking. 

Do. pkt. 7 Udlejning Vendia kaffe 

Ref.: KA og KN vil kontakte Thomas fra Vendia Kaffe for at få de sidste ting på plads i forbindelse 
med anvendelse af lejemålet og kælderen, bl.a. forsikringsforhold, anvendelse og opbevaring 
af flaskegas, skorstensgodkendelse og sikring af brandslukkere er lovlige. Drøftelse af adgang 
til Vendia Kaffes lokaler i forbindelse med modtagelse af kaffe og andre varer. 

Do. pkt. 8 Status Fondsansøgninger? 

Ref.: Der er afsendt fondsansøgninger til ENV-fonden og Realdania Underværker. Der er modtaget 
e-mail fra Realdania om supplerende spørgsmål til projektet.  

Do. pkt. 9 Arbejdsopgaver, prioritering? 

Ref.: Der er en opgaveliste til De grå mænd som følges. Der skal findes opgaver både ude og inde? 
Der var enighed om placering og udformning af terrasse ud for udestuen vest for AS.  

Do. pkt. 10 Dukker Lisbeth Regel 

Ref.: Efter besøg hos Lisbeth, er vi alle enige om at tage imod tilbuddet. Vi forventer at bygge og 
indrette skab til formålet snarest   

Do. pkt. 11 Eventuelt 

 UH har foreslået at de øverste hasper på vinduerne flyttes ned så de er mere tilgængelige 
også for de som ikke er så høje. Det kigger vi på og på samme måde skal vi have løst 
problemet med fugt på væg i UH’s kælderdepot til højre for kældertrappe. 

 
Referent: Carl Peter Bylund & Kim Nygaard Hansen 


