
Bestyrelsesmøde i Dollerup Beboerforening   

Mødet afholdes hos Laila, Thestrupvej 11, onsdag d. 25. januar 2023 kl. 19.00   

 Deltagere: Laila, Karl, Bente, Hanne (ref.) og Peter 

 

  

Dagsorden  

  

1. Godkendelse af dagsorden  

Godkendt 

2. Siden sidst  

•  Julefest afholdt 18.12.2022 (arrangeret af Udvalget for Børn og Barnlige sjæle). Der var 

mindre tilslutning i år, end der plejer.  

•  Nytårsbrunch 8.1.2023. Der var lige så mange deltagere som stole – dvs. ca. 50 stk.  

Dejligt med stor opbakning – som vanligt. 

3. Status på beboerhusets drift KK/LLH  

•  Oprydning i kælderen: Vi fortsætter oprydningen i februar 

4. Status på beboerforeningens kommende arrangementer  

• Fastelavn afholdes 19.2 – arrangeret af Udvalget for Børn og Barnlige sjæle. 

• * se note) Generalforsamling afholdes tirsdag 14.3 kl 18 med pizzaspisning ca. kl 19. 

• Arbejdsdag med klargøring af forsamlingshuset: 25.3. Vi starter med rundstykker kl 9.30 

og fortsætter til ved middagstid eller efter behov. 

5. Indkomne forslag 

• Lejepris Ravnsbjerghus:  

Bestyrelsen har evalueret prispolitikken og vedtaget følgende priser for udlejning:  

1 dag: 2500 kr.  

2 sammenhængende dage: 4000 kr.  

3 sammenhængende dage: 5000 kr.  

            Medlemmer af beboerforeningen lejer fortsat halv pris 

• Mølleaften:  

Bestyrelsen vil forsøge at arrangere en aften med den nye ejer af møllen, hvor vi kan 

høre lidt om, hvad fremtidsplanerne for Møllen er. 

• Forfatteraftener:  

Vi arbejder på at arrangere en række fortælleaftener med lokale forfattere.  

6. Nyt fra Kunstudvalget:  

Intet nyt 

7. Status på udlejning af Forsamlingshus:  

Lidt færre udlejninger end vanligt. 



 

fortsættes 

8. Viborg Kommune  

•  Mulighed for tilskud fra Kulturelt samråd til arrangementer – hvor 50% af prisen betales. Ingen 

aktuelle planer - men forslag til aktiviteter er altid velkomne. 

•  Trafikforhold i byen: Vi rykker for møde med Teknisk forvaltning. 

9. Status på overtagelse af Ravnsbjerghus:  

Vi er kommet så langt at vi beder om et møde med Naturstyrelsen mhp. at afklare muligheder 

og betingelser for overtagelse.  

Arbejdsgruppen mødes d.7. februar og lægger en strategi på baggrund af Christian Lützens 

oplæg og forarbejder. 

10. Økonomi 

Ikke alle medlemmer har betalt kontingent endnu – så husk at betale kontingent for 2023.  

Er du i tvivl, om du har betalt – så kontakt Laila. 

11. Velkomst pamflet til tilflyttere 

Bente lægger sidste hånd på pamfletten og den trykkes i 50 eksemplarer.  

12. Evt.  

Næste møde: 7.3 hos Hanne.  

Pkt. til næste møde: Hjemmeside. 

 

* note fra pkt. 4)  

Tidspunktet for afholdelse af beboerforeningens generalforsamling er efter bestyrelsesmødet 

ændret til:  

Tirsdag d. 21. marts kl. 18.00 i Ravnsbjerghus 


