Referat
Bestyrelsesmøde onsdag d. 10. august 2022 kl. 19.00
(flyttet fra torsdag d. 11. august). Beboerhuset, Ravnsbjergvej
Til stede: Hanne (referent), Laila, Karl, Bent, Bente og Peter

Dagsorden

1. Godkendelse af referat.
Punktet udgår fremover, da referatet godkendes ved bestyrelsesmøderne
2. Godkendelse af dagsorden
Godkendt
3. Siden sidst
God Sankt Hans aften med masser af mennesker, godt humør. Vi skal huske at have tændt to
grill næste år. Vi skal også have lidt bedre styr på kontantbetaling og et mobile pay nummer.
Affugtning af beboerhuset – vi arbejder på løsning.
Tirsdag 9.8 fik vi ved fælles hjælp ombetrukket alle beboerhusets stole. Tak for indsatsen til alle,
der deltog!
5. Status på beboerhusets drift KK/LLH
Det kører fint nu – vi ser efterhånden om vi får brug for en overordnet pedelfunktion.
Der har været lidt bøvl med låsen – nok bare et spørgsmål om batteri. Et nyt er indkøbt.
6. Status på ekstraordinær vandafledning PB/BM
Kommunen har tilbageført det beløb, der var trukket for meget aconto.
8. Status på beboerforeningens arrangementer:
• Sensommerfest d.10. 9. 2022: Skitse for dagen:
15-16: Kaffe og the– 3-4 stykker skal gerne melde tilbage at de gerne vil bage kage.
16-18: Bærplukning til snapsebrygning og leg (Udvalget for Børn og Barnlige sjæle involveres til
at bestemme, hvad der skal ske)
Derefter: Grill med medbragt mad – drikkevarer kan købes - medbring selv service
Bål og snobrød – deltagerne opfordres til at medbringe snobrødspinde, snobrødsdej,
pandekagedej og pander.
• Vinylparty er fastlagt til 7.10. 2022.
• Billedaften: Afholdes af Lokalhistorisk forening 17.11. Der vises gamle billeder fra Dollerup.
9. Kunstudvalget
Intet nyt.
10. Status på udlejning af Forsamlingshus LLH
Udlejning fungerer og fortsætter som forventet

11. Trafikforhold i byen
Intet nyt
12. Økonomi LLH
Stof til stolene er indkøbt for ca 3000 kr – så vi har fået en superbillig ompolstring ift. hvad det
ville have kostet professionelt.
Mobile Pay: Vi opretter en konto til foreningen. Det koster ca 900 kr + et månedligt beløb.
13. Velkomst pamflet til tilflyttere KK
Bente, Hanne og Laila laver pamflet til uddeling.
14. Aktivitetskalender ved busstoppestedet HK
Er opsat
15. Evt.
Næste møde: 15.9 kl 19 hos Karl.
Punkt til næste møde: Oprydning i kælderen.

Referent: Hanne Kongsted

