
  

 

Bestyrelsesmøde tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 19.00 i Beboerhuset   

 

Referat 

Tilstede: Laila, Bente, Kjeld, Karl Emil, Peter, Hanne.  

Afbud: Bent. 

1 Godkendelse af referat 

Godkendt.  

2 Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

3 Forslag til vedtægtsændring 

Det foreslås at vedtægternes §1 vedr. foreningens formål tilføjes ”kulturelle arrangementer”. 

Ved denne ændring har vi mulighed for at blive medlem af ”Kulturelt Samråd” og søge midler til kulturelle 

arrangementer. Årlig pulje, 800.000 kr.. 

4 Ansøgning om økonomisk støtte.  

Kl. 19.30 – 19.45. To medlemmer fra børneudvalget (Jonas og Gerd) inviteret til en drøftelse af ansøgning 

om økonomisk støtte til børneudvalgets arrangementer samt en evt. stærkere tilknytning til bestyrelsen.  

Fremlæggelse fra Jonas:  

Udvalg for børn og barnlige sjæle – har indtil videre lavet græskarfest og julefest med stor succes. 20-30 

deltagere til hvert arrangement. Ca 8 personer er med i udvalget. Økonomisk har det kørt med folk i 

udvalgets egen økonomi. Fx er der indkøbt sodavand, fastelavnstønder, boller slik o.lign. Som regel har 

arrangementer indtil nu været gratis for deltagere. Det kunne være rart, hvis nogle udgifter kunne blive 

dækket af bestyrelsen. Overslagsmæssigt koster hvert arrangement nok ca. 500 kr.  

På baggrund af oplæg og ansøgning, tilbyder bestyrelsen udvalget at fungere som underudvalg i bestyrelsen. 

Bestyrelsen dækker underskud af børneudvalgets arrangementer, forudsat at der tages en rimelig 

deltagerbetaling.  

5 Forslag til afholdelse af loppemarked i Beboerhuset 

Kl. 19.45 Jette Vestergård er inviteret og begrunder sit forslag. 

Jette fremlagde en idé om et stort loppemarked nede ved møllen.  Som bagagerumsmarked, hvor selv 

kommer og stiller alting op. Deltagere: Dollerup og omegn. Evt. aftale med kroen, så man kan få noget at 

spise og drikke. Evt. med sang og underholdning – fx børneforestilling, cirkus eller lignende. Skal nok være i 

juni. Man betaler for at have en bod. Annonceres fx via Facebook Marketplace. Ejer og Naturstyrelsen skal 

spørges om lov til at benytte området. Jette vil gerne spille en aktiv rolle.  

Beslutning: Bestyrelsen kan ikke påtage sig at stå for et så stort arrangement som det skitserede.  

Alternativt kan et marked afholdes ved forsamlingshuset.  

Bestyrelsen støtter idéen og opfordrer til at folk med interesse for at gå aktivt ind i arbejdet kan melde sig til 

at være med til at arrangere.  

6 Beboerforeningens arrangementer 

• 20. februar, fastelavnsarrangement kl. 12-14 

• 15. marts 2022 kl. 18.00 Generalforsamling i Beboerhuset. Dagsorden og forslag til 

vedtægtsændring udsendes 14 dage før. Pizza kl 19.30 og rødvin kl. ca. 19.30. Bestyrelsen møder ind 

17.30.  

 



• Forslag til afholdelse af borgermøde med info om linjeføringen af den kommende motorvej: Hele 

projektet vil blive gennemgået på et møde i forsamlingshuset af Kim fra Klode Mølle. Dato følger.  

 

• Fortællinger fra ”det gamle” Dollerup: Vi er ikke kommet videre i med detaljeret planlægning. Flere 

har vist interesse for at medvirke i fortælleaftener. Vi planlægger to årlige aftener med hver et 

specifikt tema. Første møde er planlagt til 27.4.. 

 

• Vinylparty er fastlagt til 7.10.2022.  

7 Arbejdsgruppe for bevarelse af forsamlingshus 

Der afholdes møde i uge 8. 

8 Kunstudvalg  

Nuværende udstilling tages ned 12.3. Efter GF udstilling af Karen Jensen. 

9 Forsamlingshus  

Der er pt.19 udlejninger reserveret til 2022-23 (heraf 2 stk i 2023). 4 arrangementer blev aflyst i jan/ feb. 

10 Trafikforhold i byen 

Drøftelse af bestyrelsens initiativer i forhold til processen om trafikdæmpende foranstaltninger: Bestyrelsens 

holdning er, at vi gerne vil have trafikdæmpende foranstaltninger ved alle indfaldsveje og vil undersøge 

mulighederne for at nå en meningsfuld løsning for indenfor den økonomiske ramme på 100.000 kr. evt. med 

billigere og måske endda kønnere chikaner med beplantning el.lign..  

Pkt. 11 Arbejdsgruppe ”legeplads” 

Der arbejdes på at lave en Natur-legeplads på Boldbanen ved ishuset.  

Børneudvalget arbejder på en plan for design med legeredskaber, musikinstrumenter og bålhytte. 

12. Økonomi  

Der står nu dd. 164.000 kr. på DBF’s konto. Der er dd. 63 medlemmer fordelt på 36 husstande.  

13 Eventuelt 

Håndholdt aktivitetskalender opsættes ved de to busstoppesteder – med både bestyrelses- og børneudvalgs-

arrangementer.  

 

Ref.: Hanne Kongsted 


