Referat
Dollerup Beboerforening
Bestyrelsesmøde onsdag d. 15. december 2021 kl. 19 i Forsamlingshuset
Hanne Kongsted (ref.), Laila Hansen, Bent Melvej, Karl Emil Godiksen Kjeld Flammild, & Peter Bæk
Afbud fra Bente Slumstrup
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Godkendelse af dagsorden
Godkendt
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Godkendelse af referat fra Generalforsamling (bilag)
Godkendt
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Økonomi og overgang til ny kasserer
Status (Peter)
Der blev givet status på økonomien uden bemærkninger. Foreningen har ca.120 medlemmer fra 70
husstande.
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Beboerforeningens Arrangementer
Siden sidst
• Foredrag med Jens Frydendal 16. nov 2021 kl. 19.
Billeder fra Dollerup Bakker og Hald Hovedgaard.
Ca 27 deltagere. En spændende aften. Fungerede ok med en kande kaffe (gratis) og
salg af øl og sodavand.
Kommende fælles arrangementer i beboerhuset
• Julefest i Dollerup d. 17. december (Udvalget for børn og barnlige sjæle) Aflyst af udvalget
pga. corona
• Nytårskur d. 2. januar 2022 kl. 11.00 Nytårskur laves om til nytårsgåtur 2.1 kl 11 man kan
selv medbringe kaffe. Evt. Henning Visbæk som turleder
• Den planlagte sangaften d. 18.10 udsat til foråret. Ny dato? Sangaften 30.3 kl 19.00 –
ingen tilmelding bare mød op. Tag evt. instrument med – hvis du har noget, du kan
spille på.
• Måske 27.8: Sommerfest/udflugt – Bent undersøger hvornår Røverdal holder fest.
• Vinylaften i november: udskydes til foråret. Ny dato? Vinylparty 7.10 kl 18. Buffet hvor folk
medbringer mad til det antal personer, de kommer. Medbring vinyler.
• Generalforsamling: 15. marts 2022 Ingen ændringer. Maja har sagt ja til at være dirigent.
Husk at annoncere rettidigt.
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Orientering
• Arbejdsgruppe for bevarelse af forsamlingshus, status (Keld /Peter) Intet nyt..
Arbejdsgruppen samles i januar og lægger en plan for arbejdet.
• Kunstudvalg – udstillinger (Karl Emil) Næste udstiller i forsamlingshus: Karen Fisk
• Forsamlingshus – status på udlejning (Karl Emil) 2-3 udlejninger af forsamlingshus i januar.
I alt booket 10 i 2022. 3-4 stk i 2023.
• status på reparationer (gulvbrædder, Kjeld og Allan) Der er ikke sket mere. Keld Følger op
• Dollerup Naturpark (Bent) Beslutninger udskudt til januar. Fredning (hvor man prioriterer at
bevare specifik natur) er i direkte modstrid med intentionen med Naturnationalparken (hvor
naturen skal passe sig selv).
• Motorvej – borgermøde i Skelhøje (Peter) Borgerforening i Skelhøje holdt
orienteringsmøde. Forening: ”Grønnere veje til Viborg”. Stiftende generalforsamling på
Viborg bibliotek i januar. Med gode argumenter for anden linjeføring bør man have gode
chancer for at øve indflydelse (skal besluttes inden sommerferien). Besluttet at holde et
orienteringsmøde beboerhuset for at gøre opmærksom på foreningen. Peter
undersøger om mulighed for at arrangere et møde i Dollerup inden mødet på Viborg
bibliotek. Kjeld skaffer slides fra mødet i Skelhøje og får lagt på hjemmesiden.

•

•

Dollerup Rytterlaug og evt. møde vedr. NNP (Laila) Møde aftalt med Steen Bonne
(Fussingø skovdistrikt). Udskudt indtil videre. Gerne møde med både rytterlaug og
beboerforening med til orientering om Naturnationalparker og Urørt skov og bevarelse
af ridemuligheder i området. Laila orienterer om videre forløb.
Svar på ansøgning om støtte til vedligeholdelse af arealer / buskrydder (Kjeld)
Vi har fået penge til buskrydder. Er indkøbt – batteridrevet.
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Trafikforhold i byen
Status på bevillingen om trafikdæmpende foranstaltninger. (Kjeld)
Hvordan kommer vi videre? Bevilling på 100.000 til trafikdæmpende foranstaltninger. Kommunen vil
kontakte de enkelte områder, der har fået penge. Der er søgt om 3 trafikchikaner. Der er bevilget én
- kommunen har meldt ud at den skal placeres Dollerupvej 152/ Røverdal. Vi følger udviklingen.
Peter og Kjeld nærlæser papirer.
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Hjemmeside
Indhold og opdateringer (Peter)
Fotos af bestyrelsen mangler på hjemmesiden. Alle sender til Karina.
Fremadrettet lægges dagsorden til bestyrelsesmøder, bestyrelsesreferater samt datoer for bestyrelsesmøder og aktiviteter på hjemmesiden.
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Forslag til bestyrelsen
• Børneudvalget ønsker støtte til sine aktiviteter (mail fra Trine) Julefest, fastelavn og
græskarfest. Vi inviterer et par fra børneudvalget med til næste bestyrelsesmøde og
snakker om fremtiden for samarbejdet mellem beboerforening og udvalget. Peter svarer
på mailen.
• Forslag om brug af beboerhuset til Loppemarked (Jette Vestergaard mail) Jette Vestergaard
foreslår afholdelse af loppemarked i Dollerup. Peter inviterer Jette med til et punkt til næste
bestyrelsesmøde.
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Opsamling fra sidst
• Rensning af stole: Undersøges, om et firma kan rense stolene bedre, end det er gjort
hidtil (Kjeld undersøger). Rensning og imprægnering af 60 stole koster 6000 kr.Nyt stof
(kunstlæder) og nyt skum koster 450kr + moms pr stk.Aftalt at vi gør det selv i
forbindelse med forårsrengøring
• Kjeld har låse-app til forsamlingshus, som nu deles med Peter.
Alle bestyrelsesmedlemmer får nøglebrik til forsamlingshus. Det arrangere. Alle lavede
personlig kode på mødet.
• Opstilling af juletræer sponsoreret af Carsten (Kjeld) Juletræer (der er ca 30) kan købes
for 50 kr mobilepay: 4326ZA. Kan hentes fra 23.12. Sæt gerne straks navn på, hvis du
vil sikre dig et særligt træ.
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Kommende møder
Mødedatoer frem til sommerferien (husk kalender!)
Tirsdag 15.2. kl 19.00 i forsamlingshuset
Tirsdag 5.4 kl 18 hos Hanne
14.6 kl 19 hos Laila
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Evt.
•
•

•

Beboerforeningens medlemskab i Forsamlingshusforeningen kan vi få en billigere forsikring. Nu
er huset forsikret ved Codan. Kjeld undersøger mulighederne.
Idé til nyt arrangement: Invitér tidligere Dollerup-borgere, der kan fortælle om livet i Dollerup
førhen. Bestyrelsen arbejder videre med ide’en.
lokalhistorisk arkiv (Henning Visbæk) spørges om det evt. kunne tænke sig at være med i
planlægningen af foredragsserie om det gamle Dollerup. Laila og Karl Emil vender tilbage på
næste møde

