Bestyrelsesmøde tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19.00
Mødet holdes hos Laila, Thestrupvej 11.
Tilstede: Karl, Laila, Peter og Hanne.

Dagsorden
1. Godkendelse af referat:
Godkendt
2.

Godkendelse af dagsorden:

Godkendt
3.

Siden sidst

Nye regler og priser for udlejning af forsamlingshuset er iværksat og offentliggjort på hjemmesiden.
Trine er fortsat ansvarlig for husets drift ved udlejninger.
Forårsrengøring blev afholdt med ca 15 deltagere. Det var en fin dag og vi fik lavet de opgaver, der var
planlagt. Fremover vil vi gerne udvide dagen til en aktivitetsdag med grill og hygge og plads til
børnefamilier. Vi havde i år fået placeret rengøringsdagen lidt for sent ift. hvornår konfirmationerne
ligger. Næste år bliver rengøringsdagen afholdt lørdag 1.4.
Loppemarked ved beboerhuset: Det blev en virkeligt velbesøgt dag med masser af besøgene. Fungerede
godt ved forsamlingshuset. Gentages derfor næste år – 2. lørdag i juni.

Møde om motorvejsføringen: Hanne orienterede om mødet i Viborg, hvor der blev fremlagt de tre
løsninger, der anses som de relevante: Øst og vest for Viborg samt en såkaldt 0+-løsning. Alle har
mulighed for at gå ind på Vejdirektoratets hjemmeside og aflægge et høringssvar (Idé- og forslagsfase Motorvej Klode Mølle-Viborg-Løvel (niras.dk)) Bestyrelsen besluttede, ikke at lave et svar på
beboerforeningens vegne.
4. Skt. Hans Aften, planlægning
Praktiske opgaver: Sangblad med Vi Elsker Vort Land, Du danske sommer, Sommersalme, Jeg ved en
lærkerede, Den danske sang: Hanne.
Snobrød: opfordring til hjælp med snobrødsdej lægges ud på hjemmeside/ på nyhedsbrev
Folk tager selv mad med. Indkøb foretages. Grill tændes op kl. 17 – vi er klar kl. 18.
Bål: Karl koordinerer.
Båltaler: Vi arbejder på konkrete emner.

5.

Status på beboerforeningens overtagelse af beboerhuset

Christian Lützen er på sagen og følger op.

6. Status på ekstraordinær vandafledning
Vi nærmer os en løsning på at holde foreningen skadesløs for det vandspild, der har været.
7. Beboerhusets drift
Praktiske opgaver er fordelt. Det kører fint med at få uddelt opgaverne.
8.

Status på beboerforeningens arrangementer:

Nyt betræk på stole i forsamlingshus: 9. og 10.8 fra kl ca. 16 med fælles pizzaspisning undervejs. Alle, der
har lyst at være med, er meget velkomne til at komme. Reservér dato.
Sensommerfest med bærplukning: 10.9. Nærmere detaljer følger. Vi forestiller stiller os at starte om
eftermiddagen og fortsætte med fest om aftenen. Vi modtager meget gerne forslag til aktiviteter ud over
bærplukning.
Fortællinger fra ”det gamle” Dollerup: Lokalhistorisk forening vil komme med 1-2 arrangementer i løbet
af efterår/ vinter.
Vinylparty er fastlagt til 7.10.2022.
9. Kunstudvalg
Intet nyt
10. Status på udlejning af Forsamlingshus
Der er booket en del udlejninger både for i år og næste år i kalenderen.
11. Trafikforhold i byen
Der er ikke noget nyt.
Peter og Kjeld arbejder videre på sagen for fuld speed, som de er så kendt for.
12. Økonomi
Status godkendt uden bemærkninger.
Overdragelse til Laila som ny kasserer. Regnskabet er opgjort til overdragelse pr. 14.06. 2022
13. Velkomst pamflet til tilflyttere:
Vi arbejder på indhold og layout, man har ikke lige fået en pamflet færdiggjort endnu.
14. Aktivitetskalender ved busstoppestedet:
Plakat om Skt. Hans opsættes.
15. Evt.
Intet

Næste møde: 11.8 kl 19.00

Ref. Hanne Kongsted

