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Generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd DUR 

Mandag den 29. september 2014 kl. 18.30  

i tidligere byrådssal i Borgerhuset.  

 

 

Torben Christensen, Politiet indledte aftenen med en orientering om kriminalitet, herunder 

opfordring til borgerne om at give politiet meldinger om mistænkelige biler o.a. i området - derfor 

ring 114. Politiet har p.t. meget fokus på Sorø Kommune, idet der er stigende antal indbrud i 

kommunen. 

 

Generalforsamlingen var planlagt med indlæg fra 2 aktører fra Ikast-Brande Kommune under 

temaet: Stationsbyen Bording i forandring”. Der var afbud fra aktørerne, hvorfor formand Knud 

Brøchner orienterede kort om projektet ”Stationsbyen Bording i forandring”. Se Ikast-Brandes 

hjemmeside. Det vil være oplagt at indbyde Ikast-Brande Kommune igen forud for arbejdet med 

helhedsplanen 2015.  

Indledningsvis blev der fra en borger stillet spørgsmål til dagsordenen og vedtægterne. De 

fremmødte godkendte, at generalforsamlingen blev afviklet i henhold til dagsordenen og at 

kommende bestyrelse drøfter vedtægterne.  

  

 

Referat 
 

Afbud fra afgående bestyrelse: Poul Erik Pedersen, Jørgen Mogensen, Paw Nielsen og Ole Rebien.  

Mere end 100 medlemmer deltog i generalforsamlingen.  

 

Valg af mødesekretær og stemmetællere  

 

62/2014:   

Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere, vedtægternes punkt 4.2.   

 

Beslutning:  

Valgt som mødesekretær: Hanne Ravn  

Valgt som stemmetællere: Carl Andersen og Henrik Salling. 

 

Valg af ordstyrer  

 

63/2014:  

Valg af ordstyrer, vedtægternes punkt 4.2.   

 

Beslutning:  

Valgt som ordstyrer: Ole Kristensen.   
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Formandens beretning 

 

64/2014:  

Formanden for Dianalund Udviklingsråd, Knud Brøchner aflægger beretning, vedtægternes punkt 

4.2.  Beretningen fremlægges mundtligt på generalforsamlingen og vil efterfølgende blive lagt på 

portalen Dianalund.dk. 

 

Dianalund Børne- og Kulturgruppe v. Susanne Heide orienterer om arbejdet i gruppen. 

Erhvervsgruppen v. Poul Tams-Petersen orienterer om arbejdet i gruppen.  

 

Beslutning:   

Formand Knud Brøchner aflagde mundtlig beretning. Beretningen vil blive lagt på portalen 

Dianalund. Dk.   

Generalforsamlingen godkendte formandens beretning.  

 

Susanne Heide orienterede om arbejdet i børne- og kulturgruppen: 5 medlemmer p.t. i gruppen, søgt 

midler til skaterbane men afslag på ansøgningen. Næste års aktivitet om Børne-Sct. Hans for at 

skabe netværk mellem børnefamilier. Søgt Sorø Kommune om tilskud til svævebane i Byparken. 

Planer om aktivitet på grunden mellem Ventemøllegården og Borgerhuset. Klub for el-styrede biler 

også en aktivitet, som gruppen ønsker at starte op. Musik- el. underholdningsarrangementer for børn 

og unge – gruppen har søgt tilskud, men har ikke modtaget tilskud. Gruppen har afgivet høringssvar 

i forhold til pæn, ren skole og svømmehal.  

 

Poul Tams fra Erhvervsgruppen: Talt om udvikling af Dianalund i gruppen, hvad betyder noget for 

Dianalund, slogankonkurrence om at handle lokalt. ”At handle lokalt, det er genialt”.  Taget initiativ 

til erhvervsmøde i september på Højvang, besøg af borgmesteren i DURs butik i Danske Banks 

lokaler. Erhvervsgruppen ser frem til arbejdet med udviklingsplanen for Dianalund.  

 

 

Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget og handlingsplan 

 

65/2014:  
Dianalund Udviklingsråd er etableret pr. 21. februar 2014. Der aflægges derfor først revideret 

regnskab for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 til generalforsamlingen i september måned 

2015.  

Formanden orienterer om Udviklingsrådets nuværende økonomi og foreløbige planlægning frem til 

30. juni 2015.  

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at kontingentet (vedtægternes punkt 3.1.4) fortsætter 

uændret således:  

 Borgere: 50 kr. årligt 

 Foreninger: 100 kr. årligt 

 Erhverv, detailhandel og servicefag: 0-10 ansatte: 500 kr. årligt, 11-20 ansatte: 1000 kr. 
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årligt, 21 ansatte og derover: 1500 kr. årligt.  

Beslutning: 

Formanden orienterede kort om DUR’s økonomi (økonomisk redegørelse) samt påtænkte 

omlægninger af Sorø Kommunes tilskud til lokalråd (en økonomisk ramme i fremtiden i stedet for 

konkrete bevillinger). I henhold til dagsordenspunktet aflægges først revideret regnskab september 

2015.    

Uændret kontingent blev vedtaget af generalforsamlingen.    

 

Indkomne forslag 

 

66/2014:  

Behandling af evt. indkomne forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal 

være formanden (formand.dur@gmail.com) i hænde senest 7 dage før mødet, vedtægternes punkt 

4.4.     

 

Beslutning:  

Ingen forslag indkommet.  

 

 

Valg til DUR bestyrelse og suppleant  

 

67/2014:  

Valg af DUR bestyrelse og suppleant.  

Repræsentantskabet (generalforsamlingen) vælger en bestyrelse på 9 medlemmer, vedtægternes 

punkt 3.2.3.  

Bestyrelsen vælges af repræsentantskabet (generalforsamlingen) med 5 personer i lige år og 4 

personer i ulige år. Valget er for en 2-årig periode. Der vælges desuden 2 suppleanter, vedtægternes 

punkt 3.3.1.    

 

Den 29. september 2014 skal der vælges alle 9 medlemmer til bestyrelsen. 5 vælges for et år fordelt 

med 1 medlem fra foreningerne, 1 medlem fra erhvervslivet, 1 medlem fra institutionerne og 2 

medlemmer fra borgergruppen.  4 medlemmer vælges for 2 år, fordelt med 1 medlem fra 

foreningerne, 1 medlem fra erhvervslivet og 2 medlemmer fra borgergruppen.   

 

Bestyrelsens sammensætning er iflg. vedtægternes punkt 3.3.2: 

2 medlemmer vælges af og blandt foreningsmedlemmerne 

2 medlemmer vælges af og blandt erhvervsmedlemmerne  

1 medlem vælges af og blandt institutionerne 

4 medlemmer vælges frit blandt de opstillede medlemmer.  

 

Der vælges desuden 2 suppleanter.  

 

Medlemmer har stemmeret dvs. medlemmer, der har betalt kontingent pr. 30. juni 2014, 

vedtægternes punkt 3.1.3.  

mailto:formand.dur@gmail.com
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Der kan opstilles ved fuldmagt, men ikke stemmes ved fuldmagt, vedtægternes punkt 3.2.4.     

Grupperne mødes kl. 20.15 inden generalforsamlingen for at udpege deres kandidater.  

 

Beslutning: 

Institutionsmedlem vælges for 2 år og ikke 1 år.  

 

Indvalgt blev:  

Foreningerne: Søren Vestergaard (valgt for 2 år) Henriette Fosgerau (valgt for 1år)  

Erhvervsmedlemmer: Steen Merrild (valgt for 2 år) og Palle Christensen (valgt for 1 år).  

Institutionsmedlem: Jacob Krüth (valgt for 2 år). 

Borgerne: Louise Sjøberg (2 år) Martin Sørensen (2 år), Poul Brøns Christensen (1 år), Mette 

Skjoldan (1 år).   

Suppleanter: Kari Bøge og Bente Riis. 

 

Valg af revisorer 

 

68/2014: 

Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, vedtægternes punkt 3.3.5.   

Bjarne Hansen og Bodil Egelund er valgt ved generalforsamlingen den 20. februar 2014. Der  

vælges 1 revisorsuppleant.  

 

Beslutning:  

Bjarne Hansen og Bodil Egelund valgt som revisorer.   

Henrik Salling valgt som revisorsuppleant.  

 

Eventuelt   

 

69/2014:  

Eventuelt.  

Tak til afgående formand Knud Brøchner og tak til bestyrelsen.    

 

 

 

Ref.  

Hanne Ravn  


