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Referat bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
Tirsdag den 12. januar 2021 kl. 18.30 til 21.00 

Virtuelt via Zoom 
 
Referent: Henrik 
 
Deltagere: Annika, Arne, Bo, Claus Thygaard, Henriette, Henrik, Kim, Klaus, Lis, Vanessa  
 
Afbud:  
 
Fraværende: Annika, Bo, Klaus 
 
De nævnte tider er vejledende 
 

Godkendelse af referat og dagsorden samt gennemgang af økonomi 

 
01/2021: 18:30-18:40 
 
-Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
 
Beslutning:  

 Referatet godkendt 

 Regnskab forelagt i nyt format, som give et fantastisk godt overblik over økonomien. 

 Der mangler afregning fra Frk. Finesse for julehilsner. Indtil nu er der kun hentet fra B&U. 

Nyt fra formanden 

 
02/2021: 18:40-19:00 

 
Beslutning:  

 Intet nyt 

Udløb af medlemmers betalingskort 

 
03/2021: 19:00-19:15 

 Der er udfordringer med vores betalingssystem når medlemmers betalingskort udløber. Hvordan 

håndterer vi dette? 

Beslutning:  

 Henriette beder Jakob om at sende en oversigt over hvilke medlemmer, der ikke har fornyet deres 

medlemskab. 

 Arne sender et venligt brev til dem, der ikke har fornyet medlemskabet, og minder dem om DUR’s 

eksistens, og spørger pænt om de vil gentegne deres medlemskab. 
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Høringsproces vedr. Pilegårdsudstykningen 

 
04/2021: 19:15 - 19:30 
 
Skal der udfærdiges et høringssvar fra DUR, og i så fald: Hvad skal vi have med? 
 
Beslutning: 

 Vi skriver et høringssvar vedr. Pilegårdsudstykningen. 

 Henlede opmærksomhed på den øgede trafik, og henstille til at der findes en god og sikker løsning, 

for nye og eksisterende borgere. 

 Anbefale at omfartsvejen rundt om Tersløse opprioriteres sammen med udviklingen af 

Pilegårdstrekanten. 

 Opfordre til at få opgraderet de offentlige trafikforbindelser til og fra Dianalund, så det vil være en 

medvirkende faktor til at få flere tilflyttere til Dianalund. 

 Samle omfartsvej og offentlig trafik i en helhedsløsning. 

 Henriette kommer med et oplæg til vores høringssvar, Arne og Claus Thygaard læser korrektur på 

oplægget. 

 Evt. sende kopi af høringssvar til medier og Byens Blad 

 

Busforbindelse til Sorø / Demografi 

 
05/2021: 19:30-19:45 
 
Orientering fra Henrik 
 
Beslutning: 

 Prøve at få påvirket Sorø Kommune til at få hævet serviceniveauet på offentlig transport mellem 

Dianalund og Sorø, og mellem Dianalund og Holbæk p.g.a. Holbæk Sygehus. 

 Høringssvaret vedr. Pilegårdsudstykningen er en oplagt mulighed for at få italesat ønskerne om 

bedre forbindelser til de nævnte byer. 

Omfartsvej, Tersløse 

 
06/2021: 19:45 – 20:00 
 
Orientering fra Arne 
 
Beslutning: 

 Gruppen fra Tersløse vil gerne have, at DUR er aktiv i debatten om omfartsvejen, og bakker den 

lokale gruppe op overfor myndighederne. 

 Støtte Tersløse-gruppens forslag til anvendelse af overskudsjorden, som beskrevet i avisen. 

 I første omgang indføjer vi problematikken i vores høringssvar til Pilegårdsudstykningen. 
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Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
07/2021: 20:00-20:20 
 

1. minigolf 

2. Jule-belysning: opfølgning vedr. midler, opfølgning vedr. ansøgning til kommune. 

3. petanque  

4. Vestterrasse 

5. nordsiden 

6. motionsgruppe 

7. naturgruppe 

 
Beslutning:  
Henriette har været i dialog med Søren Borup, for at få et overblik over hvilke midler, vi har til rådighed. 
Har fået svar fra Thomas Nyborg, om at alt hvad der kan afsluttes i 2020 vil være godt, og derefter en politisk 
beslutning om, hvilke midler der kan overføres til 2021.  
Forventning om, at vi kan få midlerne overført. 
Tilkendegivelse om, at vi kan få støtte til at afslutte igangværende projekter, hvis midlerne ikke overføres. 
Formentlig behandles overførsler på byrådsmødet i marts. 
Vi fortsætter som hidtil og afventer beslutningen i marts. 
 

1. Søgt midler fra Sorøs Laane og Sparekasse og Sorø Kommunes udviklingspulje. Behandles i Februar. 

Sorø kommune må ikke tømme affaldsspande, da det er på Koloniens område. 

2. Arne spørger leverandøren om strømforbrug (KwH) for hver type. 

Kom gerne med input til Henrik med argumenter for, hvorfor vi gerne vil have julebelysning. 

Evt. først opsættes medio/ultimo november frem til 31. december. 

3. Brolagt og Unik brolægning går i gang med Petanque banerne.  Vi skal betale materialer. 

Henrik brolægger undersøger, om han kan finde bænke billigere, end vi har pris på. 

4. Intet nyt fra Borgerhusgruppen. De har drøftet det internt i borgerhusets bestyrelse, og har vendt 

nogle forskellige løsningsforslag. Muligvis lidt amfibie-teater agtigt. 

5. Afventer Vestterrassen. 

6. DianaLoopet er færdigt. 3 ruter på en tavle og på foldere. Helt færdige. Gruppen er nedlagt. 

7. Mødet med naturgruppen i sidste uge aflyst pga. Corona. Udsat til primo februar. Ser tiden an, om 

der åbnes for møder. De er meget entusiastiske i gruppen og glæder sig til at komme i gang. 

8. Claus Thygaard er ved at få igangsat Herregruppen/Mandeklubben, og har fået etableret en 

projektgruppe, som skal få det startet op. 

Hvad har vi til Ugebladet og andre medier 

  
08/2021: 20:20 – 20:30 
 
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, dianalundbladet.  
Evt. en presseansvarlig. 
 
Beslutning: 

 DianaLoopet 

 FB + Hjemmeside: Vi arbejder med et høringssvar til Pilegårdsudstykningen. 
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Foto af første virtuelle bestyrelsesmøde til FB og Hjemmeside: 
 
 

Planlægning af generalforsamling 

 
09/2021: 20:30 – 20:50 
 
- Skal vi sætte dato nu? Skal den evt. udskydes? 
- På valg er: Arne, Kim, Claus, Klaus og Henriette - hvem fortsætter? 
 
Beslutning: 

 Vi fastlægger en foreløbig dato til torsdag den 25. marts 2021, og afventer nærmere mht. 

forsamlingsforbud. 

 Henriette genopstiller ikke 

 Vanesa flytter til Sorø til april, og stopper i DUR. 

 Arne, Claus Thygaard og Kim regner med at tage en periode mere. 

 Vi skal gerne have fundet 2 nye medlemmer til bestyrelsen + 1 – 2 suppleanter. 

 Lis tilkendegiver, at hun gerne vil stille op til bestyrelsen. 

 

Evt. 

 
10/2021: 20:05 – 21:00 
 
Næste møde: 

 9. februar 2021 kl. 18.30 – 21.00 via Google-meet. Henrik indkalder med link til virtuelt møde 

 Henrik indkalder til et test-møde via Google-meet den 2. februar kl. 19:00 

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

 
 


