
Bestyrelsesmøde i Dollerup Beboerforening tirsdag d. 29. november 2022 kl. 18.00 
Hos Peter, Thestrupvej 5 

Til stede: Kjeld, Bente, Laila Hanne og Peter 
 

 

Dagsorden 

1.Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden godkendt 

2. Siden sidst 

Vinylaften 7/10: Ca. 25 deltagere. Aftenen startede med mad, hvor alle havde medbragt en ret til 
deling og fortsatte med vinylafspilning til omkring midnat. Aftenen var en stor succes og der var 
stemning for gentagelser. Vi udvider næste gang til flere formater end vinylplader, så flere – også 
yngre – kan få lyst til at komme med.  

Næste år bliver vinylaftenen planlagt til d. 6/10 fra kl. 18. 

Billedaften 17/11 (arrangeret af Lokalhistorisk Forening): Ca. 20 deltagere. Foreningen havde lagt 
albums og billeder frem og flere af de fremmødte havde også selv medbragt billeder. Der var livlig 
snak og god stemning. Vi håber fra beboerforeningens side at det bliver et arrangement til 
gentagelse. 

19/11: Reception for bogudgivelse af Bog nr 9, Gård nr 6, del 1 i Birgit Aarestrups serie og fernisering 
af Karl Emil Godiksens fotos fra egnen (arrangeret af Lokalhistorisk forening og beboerforeningen): 
Ca. 40 fremmødte. Henning indledte med en fortælling om bogens tilblivelse og dagen fortsatte med 
æbleskiver, gløgg og hygge.  

3. Status på beboerhusets drift KK/LLH 

• Oprydning i kælderen: Punktet udsættes. 

• Opsamling på andet: Vi arbejder på at installere en spuler til håndvasken, så det fremgår klart at 
opvasken skal afskylles grundigt inden det kommer i opvaskemaskinen. Lejerne skal aftørre glas og 
bestik med viskestykker, så der ikke er rander. 

4. Status på beboerforeningens kommende arrangementer: 

• Julefest i Dollerup søndag d. 18.december 2022: Arrangeres af Udvalget for børn og barnlige sjæle 

• Nytårsbrunch søndag d. 8. januar 2022 kl. 10. Beboerforeningen sørger for et overdådigt bord med 
alt hvad ganen begærer. Det er gratis at deltage for alle medlemmer af beboerforeningen. 

5. Nyt fra Kunstudvalget 

Karl Emils fotografier fra Dollerup hænger pt. i forsamlingshuset. 

6. Status på udlejning af Forsamlingshus LLH  

Der er booket udlejninger for 16.000 kr (5-6 udlejninger i 2022 og 2023) siden sidste møde i 
september.  

 



 

7. Viborg Kommune  

• Ansøgning om optagelse i Kulturelt Samråd: Ansøgningen er indsendt – afventer møde for 
godkendelse. 

• Trafikforhold i byen: Vi forsøger fortsat at opnå dialog med kommunen om muligheder for en god 
løsning. Men desværre stadig endnu intet nyt. Beboerforeningen har fået tilsagn om møde med 
teknisk forvaltning. 

8. Status på overtagelse af Ravnsbjerghus 

Vi forventer at vide mere efter 5.12.  

9. Økonomi  

53 husstande er medlemmer.  

10. Velkomst pamflet til tilflyttere KK  

Status: Pamfletten er færdig og Kjeld laver et prøvetryk. Elsebeth har venligst tilbudt at uddele 
pamfletten til nytilflyttede inden for de senere år. 

11. Evt.  

Næste møde: onsdag 25.1 kl 19 hos Laila. 

Mail til Karina: Nytårsbrunch 8.1.2023. 50 kr. for ikke-medlemmer -ellers gratis. Drikkevarer købes. 
Dollerup-snaps deles.  

Husk kontingent for beboerforening: 300 for husstand og 150 kr for enlige (husk inden 8.1 for at få 
gratis brunch). Kontonr. og mobilepay nr.: Kontingent for 2023 kan indbetales nu. 

Kun 53 husstande er medlemmer og vi vil indtrængende bede om at flere bliver medlemmer – vi har 
brug for medlemmer ikke mindst fordi vi gerne vil kunne dokumentere stor lokal opbakning, så 
kommunen kan se at forsamlingshuset er til gavn for mange, hvilket er af betydning feks. i 
forbindelse beboerforeningens muligheder for en evt. overtagelse af Ravnsbjerghus. 

 


