Referat fra

Generalforsamlingen
i Dollerup Beboerforening, afholdt i Ravnsbjerghus d. 15. marts 2022.
Vi er tilbage i normal gænge (efter corana) og på en solbeskinnet vindstille dag var en 35 – 40 repræsentanter mødt.
OG så til referatet:
Punkt 1.: valg af dirigent.
Maja Handskemager valgtes.
Punkt. 2.: valg af referent.
Henning Wisbech valgtes.
Punkt 3.: Bestyrelsens beretning om foreningernes virksomhed det forløbne år..
Formanden Peter Bæk fremlagde på bestyrelsens vegne, beretning om årets gang.
Beretningen ligger på Beboerforeningens hjemmeside: https://dollerupbakker.dk/
Den fyldestgørende beretning gav kun anledning til en enkelt bemærkning som gik på de hastighedsdæmpende foranstaltninger (som
der er modtaget et tilskud til); ”I stedet for bump, chikaner el., kunne vi så ikke i stedet få indført en generel 40 km. zone (evt. lavere)
indenfor byskiltene ?”. Bestyrelsen kunne oplyse, at de arbejder med flere modeller, bl.a. også en sådan.
Beretningen godkendtes.
Punkt 3a.: Kunstudvalgets beretning.
Karl Emil Godiksen kunne på kunstudvalgets vegne berette, at det under coronaen havde været ”en stille tid”. Tommy Mostrup og Bodil
Hedegaard havde været de to udstillere siden sidst. Besøgstallene ved receptionerne for de to udstillinger havde været 40-50 besøgende.
Væggene er pt. tomme, men vil snarest blive fyldt ud akvareller af Karen Jensen.
Punkt 4.: Fremlæggelse og godkendelse af regnskab.
Foreningens kasserer Peter Bæk, fremlagde foreningens regnskab. Året gav et overskud på ca. kr. 7.500 (trods forskellige udfordringer).
Foreningens formue er pr. 31/12 21: ca. kr. 142.000.
Forsamlingen godkendte regnskabet.
Der var herefter lidt drøftelser af hvorledes medlemmer kunne fastholdes og nye rekrutteres. Konklusionen blev, at det vil være
nødvendigt med min. èn årlig husstands omdeling, samt at nye beboere ”bydes velkommen” – altså, principielt det, som allerede flere
gange tidligere er besluttet, nu er det så blot, at føre det ud i livet.
Punkt 5.: Behandling af indkomne forslag.
1)
Forslag til ændring af vedtægter (fra bestyrelsen):
§1: Dollerup Beboerforening har til formål ved møder og sammenkomster samt kulturelle arrangementer at
fremme fællesskabet mellem beboerne i Dollerup og varetage deres interesser. Til dette formål har foreningen
ansvaret for drift af forsamlingshuset Ravnsbjerghus. Foreningen udgiver et nyhedsbrev til alle medlemmer og
andre tilmeldte. [Dollerup Tidende, der omdeles til alle husstande i lokalområdet samt øvrige medlemmer. Udgår]
Vedr. ”Foreningen udgiver et nyhedsbrev til alle medlemmer og andre tilmeldte”, var der enighed om at ændre
dette til blot ”Foreningen udgiver et nyhedsbrev”. Ændringsforslagene blev herefter vedtaget og §1 lyder hermed
således: ”Dollerup Beboerforening har til formål ved møder og sammenkomster samt kulturelle arrangementer at
fremme fællesskabet mellem beboerne i Dollerup og varetage deres interesser. Til dette formål har foreningen
ansvaret for drift af forsamlingshuset Ravnsbjerghus. Foreningen udgiver et nyhedsbrev”.
2)
Beboerforeningens opbakning ønskes til:
a.
Igangsætning af nye aktiviteter på aktivitetspladsen/sportspladsen
b.
Ansøgninger om midler og tilladelser hertil v. aktivitetsudvalget.
Ulla Voss gjorde rede for udvalgets planer, som i.f.t. tidligere er ændret en smule, da kiosken har meddelt planer om at reetablere
legepladsen som tidligere var foran kiosken. Planen er nu den, at der ønskes etableret bålhytte, en spændende og udfordrende sti
førende til et område med forskellige ”natur musik instrumenter”. Alt holdt i natur materialer. Planen er forsøgt bedst muligt ”forhånds
afklaret” med Skovstyrelsen v/Steen Bonne. Midler vil blive søgt, primært ved Nordea fond (op til kr. 250.000). Der var forslag fra

forsamlingen om, evt. at udvide med ”natur fitness” udstyr, hvilket sandsynligvis tillige ville kunne udvide kredsen hvorfra økonomi kan
skaffes.
Forsamlingen udtrykte opbakning til udvalgets videre arbejde.
Punkt 6.: Fastsættelse af kontingent for 2022.
Bestyrelsen foreslog uændrede kontingentsatser; 150 / 300 kr.
Forsamlingen godkendte bestyrelsens forslag. Gældende satser pr. 1/1 2023, er hermed fortsat; husstand: kr. 300, enlige og pensionister:
kr. 150.
Punkt 7.: Valg til bestyrelse (vælges for to år).
På valg var: Karl Emil Godiksen og Peter Bæk. Peter Bæk var villig til genvalg.
Fra forsamlingen tilbød Karl Krogshede (Ravnsbjergvej) og Jette Vestergaard (Dollerupvej) deres kandidatur. Om det var p.g.a. manglende
stemmesedler eller den ventende pizza, er uklart, men Jette Vestergaard valgte at trække sit kandidatur.
Forsamlingen valgte herefter Peter Bæk og Karl Krogshede.
Ny bestyrelsen er hermed :Peter Bæk, Karl Krogshede, Hanne Kongsted, Laila Hansen og Bent Melvej (bestyrelsen konstituerer sig selv).
Punkt 8.: Valg af Suppleant til bestyrelsen (vælges for to år).
Suppleant på valg var: Bente Slumstrup. Bente var villig til genvalg.
Forsamlingen genvalgte Bente til suppleant.
Suppleanter er hermed: Bente Slumstrup, Røverdal og Kjeld Flammild (Ravnsbjergvej).
Punkt 9.: Valg af revisor.
Henning Wisbech genvalgtes som revisor.
Punkt 10.: Eventuelt.
Der var interesse for, at høre om bestyrelsen er aktiv i.f.m. den Natur Nationalpark der måske/måske ikke udlægges i området.
Bestyrelsen kunne oplyse, at Bent Melvej på bestyrelsens vegne tager sig af denne sag.
Gadelys om natten? Kan der eventuelt slukkes i et defineret tidsrum?. Stemningen var nok overvejende, ja til at der kan slukkes i et
tidsrum om natten. Der skal dog tænkes på ungdommen og andre som måske kunne føle utryghed. Bestyrelsen kikker på sagen og på
muligheder.
Jette Vestergaard (Dollerupvej) efterlyste interessenter til afholdelse af loppemarked.

OG så var der pizza og fortsat hyggelig snak.
Refereret efter bedste evne,
Henning Wisbech.

