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Referat fra generalforsamling i Dianalund Udviklingsråd DUR 

Torsdag den 2. marts 2017 kl. 19.00 

i Borgerhuset 

  

Dagsorden 
 

Formanden Louise bød velkommen og 
mødet startede 1902 

36 personer deltog 

 

Valg af mødesekretær og stemmetællere 

 

1/2017:    
Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere, vedtægternes punkt 4.2.  

 

Beslutning: Merete Sommer og Bendt Fredriksen blev valgt som stemmetællere, mens Kim Hermansen 

skriver referat. 

 

Valg af ordstyrer 

 

2/2017:    
Valg af ordstyrer, vedtægternes punkt 4.2.  

 

Beslutning: Henrik Salling blev foreslået af bestyrelsen, og valgt. 

 

Godkendelse af dagsorden 

 

3/2017:    
 

 

Beslutning:  Godkendt 

 

Formandens beretning 

 

4/2017: Formandens beretning gav anledning til nogle kommentarer blandt de fremmødte omkring 

det borgerværn, som gennem den seneste tid har skabt en del omtale og debat, både på Facebook og 

i øvrige medier. Der var ikke den store sympati for initiativet med borgerværn blandt de fremmødte, 

særlig ikke den gruppe som har optrådt som talspersoner, der blev givet udtryk for at det var 

højreekstremistiske synspunkter der var udgangspunktet. 

Formanden har aftalt et møde med folkene bag borgerværnet d. 8/3 2017 og vil derefter tage 

stilling, og der skal ikke herske trivl om at hvis der er tale om højreekstremistiske synspunkter vil 

der herfra blive taget klart afstand, og der var også i salen enighed om at der ikke var brug for et 

borgerværn i vores by, det er en tryk by vi bor i. 

 

Beslutning: Formanden beretning blev herefter taget til efterretning. 
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Aflæggelse af regnskab og fremlæggelse af budget og handlingsplan 

 

5/2017:  

 

 

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at næste opkrævning af kontingent vil være for 

perioden 1.1.2018 til 31.12.2018 samt at kontingentsatserne vil være 

 

• Borgere: 75 kr. årligt.  

• Foreninger: 100 kr. årligt. 

• Institutioner: 0 kr. årligt. 

• Erhverv, detailhandel og servicefag: 500 kr. årligt.  

 

Beslutning: Ole Høgh fremlage regnskab for DUR 

 B&U fremlage deres regnskab 

 E-DUR fremlage ligeledes regnskab 

 Alle regnskaberne blev godkendt sammen med kontingenterne for 2018. 

 

 

 

 

 

 

Indkomne forslag 

 

6/2017:  

Behandling af evt. indkomne forslag til generalforsamlingen. Forslag, der ønskes behandlet, skal være 
formanden (formand.dur@gmail.com) i hænde senest den 24.02.2017. 

 

Beslutning: Ingen indkommen forslag. 

 

Valg tilDUR bestyrelse og suppleant 

 

7/2017:  
Valg af DUR bestyrelse og suppleant.  

Generalforsamlingen vælger en bestyrelse på 9 medlemmer, vedtægternes punkt 3.2.3.  

Bestyrelsen vælges af 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.  

 

På valg er: 

• Erhvervsmedlem, Claus Koksby Hansen (modtager ikke genvalg) 

• Foreningsmedlem, Henriette Fosgerau (modtager genvalg) 

• Borgermedlem, Jan Månsson (modtager genvalg), Claus Thygaard (modtager genvalg) 

• Suppleanter, Arne Pedersen (modtager genvalg) 
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Beslutning: Henrik Oscar Henriksen blev valgt som nyt E-DUR repræsentant, alle andre modtog 

genvalg, der var ingen modkandidater. 

 

 

 

 

Valg af revisorer 

 

8/2017:  
Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant, vedtægternes punkt 3.3.5.   

 

Beslutning: Mette Skjoldan og Andres Møller blev valgt som revisorer og Helle Nielsen blev valgt 

til revisorsuppleanter. 

 

 

 

 

 

 

Eventuelt 

 

9/2017: Per Hovmand (byråds politiker) kunne fortælle at der vil blive afholdt et borgermøde d.4/5 

2017 angående omfartsvejen ved Tersløse. 

Yderlig kunne han fortælle at trekanten ved Pilgårdsvej er blevet købt til yderlig byudvikling. 

 

Der lød fra flere af de fremmødte at vi alle skal bruge de forskellige medier til at fortælle alle de 

gode historier fra Dianalund. 

 

Mødet sluttede kl. 1954 

 

Efter mødet præsenteret Jacob Thygesen (ansvarlig for hjemmesiden) vores hjemmeside for de 

fremmødte, der var stor ros til siden. http://www.dianalund.dk/ 

 

Der blev også holdt et kort bestyrelsesmøde hvor den nye bestyrelse konstitueret sig, med Louise 

Sjøberg som formand og Jacob Krüth som næstformand. 

 

http://www.dianalund.dk/

