Dianalund Udviklings Råd
Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd
Tirsdag den 10. november 2020 kl. 18.30 til 21.00
Lokale 4, Borgerhuset
Referent: Henrik
Deltagere: Annika, Arne, Bo, Claus Thygaard, Henriette, Henrik, Kim, Klaus, Lis, Vanessa
Afbud: Ingen
Fraværende: Ingen
De nævnte tider er vejledende

Godkendelse af referat og dagsorden samt økonomigennemgang
36/2020: 18:30-18:40
-Referat bedes gennemlæst inden mødet.
Beslutning:




Referat og dagsorden er godkendt
Økonomi:
o Regnskab gennemgået af kassereren.
o Vi betaler 150 kr. i kvartalsgebyr i banken. Forsøges forhandlet ned.
o Der er betalt ca. 600 kr. i negative renter for 3 måneder.
o Lis laver en samlet oversigt over gebyrer og sender til Kim, som kontakter Sparekassen.

Nyt fra formanden
37/2020: 18:40-19:00

1. Motionsgruppen:
o har stadig projekt Dianaloopet – 5 – 7,5 og 10 km ruter. Har budget på 25.000,- + moms til
folder.
o dropper planen om trappe på kælkebakken.
2. Spejderne overtager Sankt Hans arrangement fra B&U.
3. Henriette har sendt artikler til Byens Blad. Har derudover lavet artikler om DUR i 2021 og planer om
renovering af pladsen nord for Borgerhuset.
4. Modtaget mails fra 3 borgere, som gerne vil indgå i en Naturgruppe.
5. Modtaget mail fra trafikgruppen i Tersløse. Der er foretaget trafiktællinger, som er videregivet til
Cowi. Der indkaldes til møde, når der er nyt fra Cowi.
Beslutning:

4. Claus Thygaard vil gerne være kontaktled til Naturgruppen. Claus og Henriette indbyder de 3
borgere for opstartsmøde.

Sekretær
Henrik Salling

Malerivej 1
4293 Dianalund

E-mail: sekretaer.dur@gmail.com
Tlf. 2393 6313

Dianalund Udviklings Råd
Aktuelle aktiviteter og projekter
38/2020: 19:00-20:00

1. Minigolf
a. -Skal der søges den særlige udviklingspulje
2. Julebelysning
a. -Status på solcelleløsning (Klaus)
3. Petanque
a. Skal der søges den særlige udviklingspulje
4. Vest terrasse
a. Opfølgning vedr. fortov/Sorø kommune (Kim)
5. Nordsiden
6. Motionsgruppe
7. Naturgruppe
Beslutning:

1. Der kommer en artikel i Byens Blad. Møde næste lørdag med Minigolfunionen. Forventer vurdering
af budget på renovering af banen. Der søges fondsmidler. Minigolf-gruppen søger midler fra Den
særlige udviklingspulje.
2. Solcelleløsning virker – blot ikke i DK, da der er for mørkt/for lidt sollys.
o Arne og Henrik udarbejder officiel ansøgning til Kommunen om at sætte julebelysning op
og tilslutte det til gadelys fra julen 2021.
o Henriette undersøger, om vi stadig har de økonomiske midler til rådighed.
o Henriette kontakter Borgerhuset for at foreslå julebelysning enten udvendig eller i
vinduerne. DUR bidrager evt. med et beløb til udgifterne.
3. Henriette har fået pris på bord-bænkesæt, som næsten vil dræne hele budgettet til projektet.
Derfor bør vi overveje, om vi i første omgang skal etablere banerne og investere i bænke, når eller
hvis behovet opstår.
o Der tages priser hjem på bænke. Henriette koordinerer med Arne.
o Henriette kontakter Brolagt for at høre til materialer og maskintimer til afretning.
4. Kim har været i dialog med Sorø Kommune, som vil tage punktet med lukning af indkørsel fra
Ventemøllevej ved gennemførelse af fortovet med på møde i Trafikrådet i 2021.
o Henriette har haft møde med Bent vedr. projektet og aftalt at Borgerhuset fremsender
projektforslag og budget.
5. Der kommer oplæg i Byens Blad. Evt. inspirationsmøde i begyndelsen af 2021.
6. Se ”Nyt fra Formanden”
7. Se ”Nyt fra Formanden”

Sekretær
Henrik Salling

Malerivej 1
4293 Dianalund

E-mail: sekretaer.dur@gmail.com
Tlf. 2393 6313

Dianalund Udviklings Råd
Hvad har vi til Ugebladet og andre medier
39/2020: 20:00-20:30
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, dianalundbladet.
Evt. en presseansvarlig.
Drøftelse og beslutning:







Bo nævner, at det kan være svært som tilflytter at få informationer om, hvilket foreningsliv der er i
Dianalund.
o Bosætningsgruppen fordeler foldere m.v. til ejendomsmæglere m.v.
o Vi kan evt. prøve at markedsføre vores hjemmeside og have indlæg på Instagram og
FaceBook.
Henriette sender artikler til Byens Blad.
Jakob skal promovere Naturgruppen igen – evt. på Instagram og deles herfra til Facebook.
Evt. oprette et par Hashtags f.eks. #Dianalundetgodtstedatbo #Enbymedpladstilmere, som alle kan
bruge.

Evt.
40/2020: 20:30-21:00





Offentlig transport til og fra Dianalund – eller mangel på samme – kan være en hindring for
bosætning i Dianalund.
o Hvad med ekstra afgange i forhold til udbygning af Dianalund og nye udstykninger.
o Bedre forbindelse til Sorø.
o Kan der indhentes data over, hvor mange der benytter eller har brug for offentlig transport.
o Henrik prøver at trække nogle data ud fra rapporten ”Vækstvilkår 2017 Sorø” på Region
Sjællands hjemmeside.
https://www.regionsjaelland.dk/publikationer/Documents/Regional%20Udvikling/V%C3%A
6kstvilk%C3%A5r%202017/V%C3%A6kstvilk%C3%A5r%202017%20-%20Sor%C3%B8.pdf
Julehilsen/Nytårshilsen til hver gruppe – offentliggøres på hjemmeside og evt. i UgeNyt, at vi
påskønner gruppernes arbejde. Der bestilles gavekurve ved en lokal forretning.

Næste møde:





8. december kl. 18.30 – 21.00
Generelt afholdes møder den 2. tirsdag i hver måned, med undtagelse af juli og august måneder.

Sekretær
Henrik Salling

Malerivej 1
4293 Dianalund

E-mail: sekretaer.dur@gmail.com
Tlf. 2393 6313

