Bestyrelsesmøde i Dollerup Beboerforening onsdag d. 15. september 2022 kl. 19.00
Til stede: Laila, Hanne, Karl, Kjeld, Bente og Peter

Referat
1. Godkendelse af dagsorden
Godkendt med tilføjelse af
•

Ansøgning fra Lokal arkivet om tilskud til bogudgivelse om Dollerup

2. Siden sidst
•

Sensommerfest d.10. 9. 2022: Ca 15 deltagere – ca 10 blev til grill. En hyggelig dag,
hvor der blev plukket en masse bær til snaps – som Karl Emil nu har sat over. Vi vil
fremover skilte fysisk for arrangementer, så flere opdager og husker, når der foregår
noget i forsamlingshuset.

3. Status på beboerhusets drift KK/LLH
•
•
•

•
•

Opsamling: Affugteren er i gang igen. Karl installerer den, så den kommer til at løbe i
kloaksystemet.
Vandaflednings afgift: Sagen er afsluttet.
Oprydning i kælderen: Vi satser på at rydde op i to etaper: 1) Vi afgør hvilke ting, der
kan smides ud 2) vi afholder en fælles oprydningsdag, hvor alle der har lyst kan komme
og hjælpe og få en hyggelig dag.
Nye stole: Da vi ikke har hørt andet, går vi ud fra, de er almindelig begejstring for det nye
betræk.
Teknisk gennemgang vedr. forsamlingshus for bestyrelsen: Vi aftaler en dag, hvor hele
bestyrelsen og Trine kan blive introduceret for tips og tricks i husets daglige pasning.

4. Status på beboerforeningens arrangementer:
•

Vinylparty er fastlagt til 7.10. 2022: Sammenskudsgilde – hver familie tager med til det
antal, man selv er. DJ: Kjeld. Tilmelding pr mail til Kjeld senest 4.10. Festen starter kl 18
med spisning. Minimumsgrænse: 20 deltagere.

•

Billedaften: Afholdes af Lokalhistorisk forening 17.11: Planlægning er i gang.

5. Nyt fra Kunstudvalget
Kjeld Hansen udstiller. Velbesøgt fernisering i weekenden 27.-28.8.
6. Status på udlejning af Forsamlingshus LLH
Udlejningerne fortsætter som hidtil. Vi fornemmer ikke nedsat efterspørgsel pga. forhøjede
priser.

7. Viborg Kommune
•

Ansøgning om tilskud til renovering: Ansøgningsfrist 31.10. Vi mangler omfangsdræn og
renovering af det store rum i kælderen. Vi vil også gerne af med oliefyret. Lige nu,
afventer vi hvad der sker ift om vi får lov til at købe huset. Der er et utæt rør i
badeværelset i kælderen. Vi får en vurdering af omkostning af Frederiks VVS.
Kjeld tager kontakt og får en vurdering med pristilbud.
Vi følger op efter brandsyn og gennemgang af huset.

•

Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd: Peter arbejder på formaliteter omkring
dette.

•

Trafikforhold i byen: Vi er i proces. Vi forsøger at få et møde i stand med Teknisk
Forvaltning kommunen om den bedst mulige løsning.

8. Status på overtagelse af Ravnsbjerghus
Vi er forsigtigt optimistiske. Vi nærmer os en løsning.

9. Økonomi
Vi har fået Mobile Pay. Det kostede 1000 kr. Herefter koster det 49 kr. pr måned og 75 øre pr
transaktion.
Vi har fået 3.800 tilbage for for meget betalt el.
Det blev besluttet at støtte Lokalhistorisk forening med 3.000 kr. til støtte for udgivelse af
Dollerup-bogen Gård 6.

10. Velkomst pamflet til tilflyttere KK
Forslag fra Bente, Hanne og Laila
Vi har nu lavet teksten og mangler bare at få tilføjet nogle billeder.

11. Evt.
•
•
•

Kjeld undersøger muligheder for fibernet i forsamlingshuset.
Mulihed for opsætning af projektor
Falck service kommer 23.9. Kjeld deltager.

Næste møde: Kort møde vedr. renoveringstilskud tirsdag 25.10 kl 19-20 hos Bente
Næste bestyrelsesmøde: 29.11 kl. 18: Julebestyrelsesmøde hos Peter.

