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Sekretær – Henrik Salling 

Malerivej 1 – 4293 Dianalund  
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Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklingsråd DUR 
tirsdag den 13. oktober 2020 kl. 18.30 til 21.00 

Lokale 4, Borgerhuset 
Referent: Henrik 
 
Deltagere: Klaus, Arne, Henriette, Kim, Bo, Henrik Salling, Claus Thygaard.  
 
Afbud: Vanessa, Lis. 
 
Fraværende: Annika. 
 
De nævnte tider er vejledende 
 

Godkendelse af referat samt dagsorden og økonomi gennemgang 

 
27/2020: 1830-1840 
 
-Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
 
Beslutning:  

 Godkendt. 

Bestyrelse sammensætning/opgavefordeling 

 
28/2020: 1840-1900 

 

Hvem tager sekretærposten. 
 
Beslutning:   

 Henrik Salling overtager sekretærposten. 

 Kim fortsætter med at booke mødelokaler. 

Minigolf på Filadelfia 

 
29/2020: 1900-1915 
 
Beslutning:  

 Henriette mødes med Thor og formanden for Dansk Minigolf Forening. Bo deltager i mødet. 

Julebelysning 

 
30/2020: 1915-1930 
 
Skal der for nuværende etableres en arbejdsgruppe. 
 
Beslutning: 

 Vi får ikke lov at tilslutte julebelysningen til gadelyset. 
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 Klaus undersøger om en solcelle-løsning er udviklet tilstrækkeligt, til at det er kan være en 

mulighed. 

Hvad har vi til Ugebladet 

 
31/2020: 
 
Jeg har talt med Charlotte Koefoed. Vil i den forbindelse høre om det ikke kunne være en god ide at der til 
dagsorden hver gang er et punkt “hvad har vi til Ugebladet” eller lignende. På den måde huskes 
information til pressen måske lidt bedre end vi har gjort indtil nu. 
Info på Facebook, dianalund.dk, ugebladet, dianalundbladet. Evt. en presseansvarlig. 
 
Beslutning: 

 Henriette sender info til medier om borgerinddragelse til næste bestyrelsesmøde vedr. 

forskønnelse af nordpladsen ved Borgerhuset. 

 Info om etablering af petanquebane + planer om renovering af minigolfbane ved Filadelfia. 

 Etablering af arbejdsgruppe ”Giv os naturen tilbage”. 

Nyt fra formanden 

 
32/2020: 1945-2000 
 

 Mail fra Søren Borup om overskud fra helhedsplanen.  

 Mail fra Bent Frederiksen, formand for borgerhuset: Borgerhuset vil gerne stå for renovering af 

terrassen for det budgetterede beløb. 

 Mail fra borger om ”Vild natur” på offentlige arealer i Dianalund. 

 Ansøgningsfrist for den særlige udviklingspulje er den 4. januar. Skal vi søge midler? 

Beslutning:  

 Henriette går i dialog med Bent Frederiksen om terrasse-projektet. Drøfter muligheden for at 

udvide opgaven til arealet nord for Borgerhuset. Behov for input fra bestyrelsens medlemmer med 

ønsker/forslag til evt. byrumsinventar el. lign. til nord-arealet. 

Evt. kan lukning af indkørsel fra Ventemøllevej med gennemføring af fortov indgå i projektet, i 

tilfælde af at kommune ikke vil udføre denne trafiksikring. 

 Inddrage borgere til at komme med forslag og ønsker til nordsiden. Evt. invitere til åbent møde, ca. 

½ - 1 time i begyndelsen af et bestyrelsesmøde. 

 Henriette tager kontakt til lokale entreprenører om hjælp til etablering af en petanque-bane og evt. 

opsætning af bord-bænke sæt. 

 Henriette kontakter bosætningsgruppen vedr. tilskud til projekter. 

 Overveje, om vi skal sende en nytårshilsen til de, der har været aktive i grupperne i løbet af året, i 

stedet for at afholde nytårs-kur. 

 Kontrakt for drift og vedligeholdelse af vores hjemmeside, instagram og Facebook profiler skal 

genforhandles i løbet af november. Kim tager kontakt til Jacob Thygesen vedr. genforhandling. 

 Henriette sender svar borgeren vedr. ”Giv os naturen tilbage”, om at vi ikke har arealer til rådighed, 
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men gerne vil påvirke kommunen eller evt. finde interesserede borgere, som vil etablere en ”vild-

natur-gruppe” under DUR. 

 Vi søger om midler til etablering af petanquebane og/eller renovering af minigolf banen. 

Møde ang. Omfartsvej 

 
33/2020: 2000-2010 
Afholdt den 22/6. Der er kommet 42 forslag til foranstaltninger. De forslag der er mulige er videresendt 
til rådgivningsfirmaet, Cowi. Der arbejdes videre med trafik sanering og cykelsti. 
 
Beslutning:  

 Afventer møde mellem kommunen og andet rådgivningsfirma. 

Best. Seminar forsættelse 

 
34/2020: 2010-2040 
 
-fortsat aktionsplan 
Forslag om fodspor til ”på Banen” og minigolf på Filadelfia. 
Planer om en petanque bane på området ved ”på banen” området. 
Evt. krolf bane ved minigolfbanen på Filadelfia.  
Henrik O. Henriksen bliver kontaktet. 
Vestterrassen overslag om renovering. Har ca. 150000 til rådighed. Arne forespørger borgerhuset om deres 
holdning. 
Henrik O Henriksen bliver forespurgt. 
 
Beslutning:  

 De fleste punkter er behandlet under ”Nyt fra formanden”. 

 Fremadrettet udgår punktet, og erstattes af ”Aktuelle aktiviteter og projekter” 

Evt.  

 
35/2020: 
 
Næste møde: 

 10. november kl. 18.30 – 21.00 

 Generelt afholdes møder den 2. tirsdag i hver måned, med undtagelse af juli og august måneder. 


