
 

Bestyrelsesberetning ved generalforsamlingen i Dollerup Beboerforening d. 15. marts 2022 

 

 
Bestyrelsen tiltrådte d. 14. september 2021og konstituerede sig med: 
 

Peter Bæk, formand 

Hanne Kongsted, næstformand og sekretær 

Laila Lykke Hansen, kasserer 

Bent Melvej 

Suppleanter: 

Bente Slumstrup  

Kjeld Flammild 

 

Bestyrelsen har haft 3 møder og planlægger som udgangspunkt at mødes 6 gange årligt. 

Det er et ønske for bestyrelsen at skabe synlighed omkring sine aktiviteter, hvorfor referater fra 

bestyrelsesmøderne fremover vil komme til at ligge på beboerforeningens hjemmeside. 

 

Arrangementer siden sidst: 
 

• Foredrag med Jens Frydendal 16. november 2021 kl. 19. 

Billeder fra Dollerup Bakker og Hald Hovedgaard. 

Ca 27 deltagere.  

 

• Planlagt julefest i Dollerup d. 17. december  

(Udvalget for børn og barnlige sjæle) Aflyst af udvalget pga. corona 

 

• Nytårsbrunch d. 2. januar 2022 blev ændret til en gåtur i bakkerne og snapsesmagning af 

dollerupsnapsen med bær samlet ved sommerfesten. 

 

•  

• Fastelavnsfest d. 20 februar (Udvalget for børn og barnlige sjæle) 

Herudover har vi ca. 30 lejeaftaler frem til 2023 og få corona relaterede aflysinger 

 

Arbejdsområder. 
 

Overtagelse af Ravnsbjerghus, arbejdsgruppe. 
Der er oprettet en sag i forvaltningen som skitsere vore ønsker om at ovetage huset med henblik på at drive 

det videre af beboerforeningen. 

Arbejdsgruppen har sammen med bestyrelsen lagt den strategi at lægge sig op af forvaltningens 

behandlingen at tilsvarende sager ved at stå i tæt kontakt til centrale politikere og kulturchef Lars Stentoft. 

 

Trafikdæmpende foranstaltninger 
Bestyrelsen følger op på mulighederne for at påvirke antal, udformninger og placeringer 

 

Fortælleaftner 

Det planlægges, i samarbejde med lokalarkivet, at arrangere fortælleaftener, hvor gamle Dollerup’ere for 

mulighed for at give nyere og tilflyttede borgere i Dollerup mulighed for at få indblik i områdets historie 

gennem førstehåndberetninger fra en svunden tid… 

 



 

 

Besøg til bestyrelsesmøderne 

 
• Udvalget for børn og barnlige sjæle  

i forbindelse om ansøgning af økonomisk støtte til sine arrangementer. 

• Jette Vestergaard.  

Forslag til afholdelse af loppemarked d. lørdag d. 25. juni eller lørdag d. 11 juni. 

Bestyrelsen har ikke kunne påtage sig at stå for disse loppemarkeder men vil gerne støtte dem og 

opfordre til at alle, som har interesse for dem finder sammen i en arbejdsgruppe der kan stå for 

planlægning og gennemførelse. 

Bedragerisag 

Vi havde i 2021 som en del andre foreninger en bedragerisag, som blev politianmeldt og som desværre 

kostede foreningen godt 30.000 kr. Heldigvis har vi dog i 2021overskud på driften. 

  

Vedr. fællesspisninger 
Fællespisninger overlades stadig til den enkeltes initiativ. Bestyrelsen ønsker ikke at overtage 

fællesspisningerne. 

 

Medlemstal 
Medlemstal 2021 var 117 medlemmer fordelt på 67 husstande 

I dag er medlemstallet på 90, fordelt på 52 husstande 

 

Tak til 
Trine Brandstrup, for sit store og uvurderlige arbejde med udlejning af vores forsamlingshus 

 

Karina Gajlhede for varetagelsen af opgaver ifb. med beboerforeningens hjemmeside og udsendelse af 

nyhedsmails. 

 

Karl Emil for i mindst 10 år at have ført tilsyn med Ravnsbjerghus. 

Tak til bestyrelsen for engageret deltagelse i bestyrelsesmøderne og arrangementer 

 

 

 

Peter Bæk, bestyrelsesformand 

Dollerup d. 15. marts 2022 


