Bestyrelsesmøde tirsdag d. 5. april 2022 kl. 18.00
Mødet holdes hos Hanne Kongsted, Dollerupvej 117 med forsinket julefrokost efter mødet.
Dagsorden
1. Godkendelse af referat - godkendt
2. Godkendelse af dagsorden - godkendt
3. Konstituering af bestyrelse jfr. Vedtægterne – ingen ændringer
4. Siden sidst
Fastelavnsarrangement 20. februar – der var 15-20 børn (ca. 0-12 år). Mange børn. I alt ca 30. Det
gik rigtigt godt.
Generalforsamling 15. marts – forløb som normalt med pizza og rødvin og relativ god ro og orden.
Vedtægtsændring og medlemskab af kulturelt samråd – Peter melder os ind i kulturelt samråd efter
vedtægtsændringen.
Loppemarked ved beboerhuset – vi afventer hvad der videre sker
Status på beboerforeningens overtagelse af beboerhuset – Christian Lützen (Thestrupvej) har fået
mandat til at varetage beboerforeningens interesser. Kommunen viser umiddelbart forståelse for at
vi gerne vil bibeholde huset som forsamlingshus. Kontrakten udløber med udgang af 2023.
5. Drøftelse af regning for ekstraordinær vandaflednings afgift (bilag) – Der er konstateret
frostsprængning på rørene, som har ført til et ekstraordinært stort forbrug. Vi undersøger forskel på
sædvanligt forbrug og 2021 og sørger for ekstern dækning af omkostningerne.
6. Pedelfunktion ifb. med beboerhusets drift.
Vi laver en rengøringsmanual, som ligger for alle dem, der lejer huset. Karl laver udkast ud fra
kontraktteksten og spørger Karl Emil til råds og spørger desuden om, hvilke servicefunktioner Karl
Emil indtil nu har udført. Fx skal affugteren tømmes med meget jævne mellemrum (2 gange om
ugen). Kjeld tjekker hvordan det ser ud lige nu mht. fugt.
Vi arbejder på at få løst alle opgaver omkring forsamlingshuset – som Karl Emil har klaret til nu.
Peter kigger på det.
7. Beboerforeningens arrangementer
• 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. Peter kontakter
Kim og hører, om han vil komme og fortælle. 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. Kl 19.00 Karl arbejder videre – med hjælp fra resten
af Lokalhistorisk forening.
Forårs-arbejdsdag: 22.5. kl 10 – 13. Hanne snakker med Karina om at få nyhed ud på hjemmesiden.
Forårsrengøring inde og ude.
• Vinylparty med fællesbuffet er fastlagt til 7.10.2022.

9. Kunstudvalg Valg til kontaktperson for kunstudvalget – Karl Emil vil gerne fortsætte. Vi sørger for at vi inden
hvert bestyrelsesmøde er orienteret om, hvad der skal ske.
10. Status på udlejning af Forsamlingshus (PB)
11. Trafikforhold i byen
Plan for bestyrelsens videre proces og arbejde med trafikdæmpende foranstaltninger:
Peter og Kjeld kontakter kommunen og finder ud af, hvad der skal ske.
12. Økonomi og overdragelse til Laila (PB). Færre medlemmer nu end tidligere (90 stk). Bestyrelsen
opfordrer til at man tjekker, om man har betalt kontingent. Kjeld laver et udkast til en velkomstpamflet, der kan uddeles til alle nye beboere – så vi også kan få nye medlemmer i beboerforeningen.
Overdragelse til ny kasserer foregår snarligt.
13 Eventuelt med opsamling fra sidste møde (aktivitetskalender ved busstoppestederne): Hanne
laver et dokument, der fortæller om beboerforeningens eksistens og hjemmesiden. Plus reklame for
arbejdsdag.
En kommende lejer er ked af stolenes betræk i forsamlingshuset. Vi sætter det på som en aktivitet til
forårsrengøringsdag.
Hanne får adgang til at tilføje begivenheder i kalenderen på hjemmesiden.

