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Referat fra generalforsamling 

Foreningen Aktivitetshuset Solhjem Bjergby-Mygdal 9.  juni 2021 kl. 19.30 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent og referent 
2. Valg af stemmetællere 
3. Formandens beretning 
4. Fremlæggelse af årsregnskab til godkendelse 
5. Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent for det kommende år 
6. Indkomne forslag og planer for den kommende periode 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er Carl Peter Bylund, Kim Nygaard Hansen, Jør-

gen Vendelbo og Jørgen Holt er på valg.  
Carl Peter Bylund genopstiller ikke. 

8. Valg af 2 nye suppleanter.  
9. Valg af revisorer 
10. Eventuelt 

Formand Kresten Andersen byder de ca. 30 mødte medlemmer velkommen til den noget forsinke-
de generalforsamling. Den 6. i foreningens historie, der skulle have været afholdt inden 31. marts 
ifølge vedtægterne. 

Referat: 

Pkt. 1 

Elisabeth Nørkjær bliver valgt til dirigent. Carl Peter Bylund og Kim Nygaard Hansen bliver valgt 
som referenter. 

Elisabeth konstaterer, at generalforsamlingen er lovligt indkaldt, der er annonceret generalforsam-
ling via Facebook, hjemmeside og der er udsendt E-mail til alle medlemmer i god tid. 

Pkt. 2 

Karen Hylle vælges som stemmetæller, såfremt der bliver afstemning. 

Pkt. 3 

Kresten Andersen aflægger beretning for 2020.  

Vi nåede sidste år at afholde generalforsamling 11. marts, men herefter blev landet lukket ned pga 

Corona, hvilket naturligvis har præget året og aflyst mange udlejninger. Men efter den første ned-

lukning havde Aktivitetshuset Solhjem fornøjelsen af at lægge hus til COOP Kæderåds besøg i 

Bjergby 3 dage i Juni. Tommy fra Dagli'brugsen i Bjergby og andre brugsuddelere deltager i kæde-

rådet sammen med COOP's ledelse. Der blev holdt møder, men der var også tid til fornøjelser. Der 

var helstegt pattegris, der var indlæg fra Søren Smalbro om Rubjerg Knude fyr, Kresten Andersen 

fortalte historien om Aktivitetshuset Solhjem. Der blev mulighed for at besøge trædrejerne ved Ug-

gerby Husflid. Solhjem Bryglaug demonstrerede hvordan der brygges øl. Der var morgenmad ved 

ved søen i Bjergby og stor rundtur i Vendsyssel. Det er ikke utænkeligt at Coop vender tilbage.  
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I juli og august blev der igen gjort forsøg med udlejning via Booking.com, det forløb fint. I efteråret 

kom der så igen en del udlejninger, men Corona viste sit ansigt igen sidst på efteråret brugte vi tid 

til at renovere og male i værelsesfløjen. ”De grå” byggede en stor udendørs terrasse, som vi reg-

ner med at vi får meget fornøjelse af. Cykelløb, sommermarked, julemarked blev alle aflyst. 

Omkring Pinse fik vi tilbud fra Skallerup Seaside Resort og at kunne afhente et større antal stole, 

launch stole en enkelt sofa og nogle natborde.  

I august 2020 blev foreningen Peterspladsens Venner ”fusioneret” med Solhjem, og der nedsættes 

nu en arbejdsgruppe der fremover holder styr på vedligeholdelse af dyrene og pladsen. 

Kresten udtrykte stor tak til alle de frivillige, A-team, De Grå Mænd, bestyrelsen og alle andre der 
støtter op omkring huset.  

Herefter blev formandens beretning godkendt. 
 

Pkt. 4 

Kim Nygaard Hansen gennemgår regnskabet for 2020.  

På driften er der et overskud på 38.174 kr. når man ser bort fra ca. kr. 35.000 brugt på ombygning 
og forbedringer hist og pist.  

Regnskabet bliver godkendt.  

Pkt. 5 

Kim Nygaard Hansen gennemgår budgettet for 2021. Der forventes et mindre overskud i 2021.  

Der arbejdes stadig på et projektforslag vedr. total ombygning af tag og 1-salen. Der er ikke i bud-
gettet taget højde for dette projekt. Der sendes ansøgninger til fonde. 

Der er i dage omkring 210 medlemmer. Der er ikke forslag om ændring af kontingent. Så det nu-
værende kontingent på 100 kr. årligt pr. person, forening m.v. fortsætter. 

Pkt. 6 

Der var ikke indkomne forslag.   

Kim redegør for udlejning. Kalenderen er ved at blive fyldt igen, og vi påtænker at udleje til turister 
hvis der bliver efterspørgsel som i 2020. Ellers vil udlejning primært ske til medlemmerne. 

Som tidligere nævnt søger vi fonde til ombygning af overetagen. Afhængig af bevillinger kan pro-
jektet få flere udformninger.  

 
Pkt. 7 

Jørgen Vendelbo, Jørgen Holt og Kim Nygaard Hansen ønsker genvalg. Alle bliver genvalgt som 
bestyrelsesmedlemmer. Carl Peter Bylund(CP) ønsker at forlade bestyrelsen og give plads til an-
dre,  gerne yngre kræfter, da gennemsnitsalderen efter hans opfattelse er lidt for høj.. CP giver 
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udtryk for at han har været glad for at deltage i bestyrelsesarbejdet. CP vil dog fortsat lave arbejde 
for Solhjem, og deltage i relevante arbejdsgrupper. 

Jørgen ”Zyd” Jensen bliver valgt som nyt til bestyrelsen. 

Uggerby Husflid peger på deres formand Joachim Bremer som deres repræsentant i Aktivitetshu-
set Solhjem’s bestyrelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig på et kommende møde. 

Pkt. 8 

Hanne Holst Vinther-Jensen bliver valgt som ny 1-suppleant. Carl Peter Bylund bliver valgt som ny 
2-suppleant. 

Pkt. 9 

Flemming Thomsen og Jes Rosenbeck genvælges som revisorer. 

Pkt. 10 

Evt. 

 

Bjergby 12. juni 2021 

Elisabeth Nørkjær, dirigent 

 


