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Så er det tid for fornyelse af medlemskab i Dollerup Lokalhistoriske Forening. 
Kontingent for året 2021;  vi vil sætte pris på, at betaling foretages senest 1. marts 2021.   
Kontingent er på kr. 150,-  (medlemsskabet er personligt). 
Beløbet indbetales til foreningens konto: 5959  0001037524 (Andelskassen Viborg). 
Kan også betales kontant til formanden Kate Nielsen eller kasserer Henning Wisbech. 
 
 

Hjemmeside. 
Vi har tidligere haft plads på Dollerup Beboerforenings hjemmeside.  Denne side har i en periode været ”fraværende” som 
følge af, at hjemmeside-værten pludselig lukkede deres aktivitet. 
Hjemmesiden er her til januar, genopstået under en ny ”vært” og også på denne side har vi fået en plads. 
Diverse materiale vil løbende blive lagt ind og dermed være tilgængelig.  
 
Besøg os på denne hjemmeside – adressen er   https://dollerupbakker.dk/     (under ”Erhverv og foreninger). 
 
 

Nyt. 
Året 2020 var et år som vi forhåbentligt ikke ser mage til foreløbig.  I øjeblikket ser det dog stadig slemt ud, men vaccinen 
giver tro på en tilbagevenden til en nogenlunde normal hverdag i løbet af 2021.  
Aktiviteterne i vores forening har, primært som følge af diverse restriktioner, været minimale i det forløbne år.  Vi håber dog 
at der snart bliver lettet så meget, at vi også her, igen kan genoptage en ”normal driftsituation”. 
Desværre mistede vi i 2020 vores lokalhistoriske unikum, skribent og meget mere, Birgit Aarestrup.  For vores forening, - som 
det naturligvis er for alle der kendte Birgit, - er det et stort tab.  I Foreningsregi kan vi dog glædes over, at kunne mindes hen-
de blandt andet via den store bogsamling om Dollerup som hun med stor ildhu og omhu har bidraget med.  Det kan i den 
forbindelse nævnes, at den bog i serien om Dollerup som var planlagt til at skulle være den sidste (”Gård nr. 6”) var tæt på 
færdig via Birgits hånd.  De sidste detaljer forventes at kunne færdiggøres af den tilbageværende bestyrelse og udgivelse 
formodes at kunne finde sted i løbet af 2021.  
 
 
 
Om afholdelse af generalforsamling 2021, kan der pt. ikke siges noget sikkert.  Nærmere information herom vil blive frem-
sendt når fremtiden igen ser mere sikker ud.  Programmet for generalforsamlingen vil dog se ud som følger: 

 
Generalforsamling: 

Indkaldelse til Generalforsamling i 

Dollerup Lokalhistoriske Forening 
(herunder Dollerup Lokalhistoriske Arkiv & Forlaget Ravnsbjerg). 

???? 2021, kl. ?? i Ravnsbjerghus, Dollerup. 
 
Dagsorden iflg. vedtægter: 
 
Pkt. 1: Valg af dirigent og referent. 
 
Pkt. 2: Fremlæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse, v/formanden. 
 
Pkt. 3: Fremlæggelse af årets regnskab til godkendelse, v/kassereren. 
 
Pkt. 4: Fastsættelse af foreningens kontingent for driftsåret 2022. 
 

https://dollerupbakker.dk/
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Pkt. 5: Indkomne forslag. 
 
Pkt. 6: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter. 
 Bestyrelsen består af: Kate Nielsen, Kaj Berg Olesen, Hanne Munk, Niels Salkvist og Henning Wisbech. 

På valg til bestyrelse: Kate Nielsen, Kaj Berg Olesen og Hanne Munk.   
På valg til bestyrelsessuppleanter:  Leif Nielsen + ny skal vælges. 

 
Pkt. 7: Valg af revisor og revisorsuppleant. 

På valg:  Som revisor, Else Staal-Thomsen og som revisorsuppleant, Aase Tonnesen. 
 
Pkt. 8: Eventuelt. 
 
OBS: Skriftlige forslag til generalforsamlingen, skal være formanden i hænde, senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse. 
 
 
 
 

Opfordring: 
Venligst fremsend din e-mailadresse, til mig på følgende e-mail:         henning@wisbech.eu 
Hvorefter du er sikker på, at modtage al relevant information fra foreningen, via mail. 
 
 
 
M.v.h.  Henning Wisbech. 
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