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Referat fra bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
Tirsdag den 9. februar 2021 kl. 18.30 til 21.00 

Virtuelt via Google Meet https://meet.google.com/gps-kfrx-jrm 
 
 
Referent: Henrik 
 
Deltagere: Annika, Arne, Bo, Claus Thygaard, Henriette, Henrik, Kim, Klaus, Lis, Vanessa  
 
Afbud: Kim 
 
Fraværende: Bo 
 
De nævnte tider er vejledende 
 

Godkendelse af referat og dagsorden samt økonomi. 

 
11/2020: 1830-1840 
 
-Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
 
Beslutning:  

 Ingen bemærkninger til referatet 

 Der har været både indtægter og udgifter siden sidst, men beholdningen er ca. status quo. 

 Jacob arbejder for at trække en liste ud af medlemssiden for at se, hvem der har betalt. Det er 

muligt for alle bestyrelsesmedlemmer at se medlemslisten via dianalund.dk 

 Gratisperioden for regnskabsprogrammet DINERO er udløbet, så fremover koster det kr. 2.400,00 

om året. Det blev bevilget. 

 Regnskabet for 2020 er godkendt og kan sendes til revisoren. 

 Mail fra E-dur om kontingetfrihed for E-durs medlemmer for 2021 p.g.a. Corona-nedlukninger og 

dermed følgende økonomisk trangere kår for erhvervsmedlemmerne. Det blev bevilget. 

Nyt fra formanden 

 
12/2020: 1840-1900 

 Ingen punkter 

Beslutning:  

   

Trafikgruppe / Tersløse Borgerforening 

 
13/2020: 1900-1920 

 

-I forlængelse af mail sendt rundt af Arne.  

 Kan de blive en undergruppe i DUR?  

 Hvad kan vi støtte med? 

Beslutning:  

 Vi tilbyder at oprette en undergruppe i DUR som behandler omfartsvejen, og at en evt. kommende 

lokal borgerforening kan blive medlem af DUR, som andre foreninger. 

https://meet.google.com/gps-kfrx-jrm
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Padeltennis 

 
14/2020: 1920-1935 
 
-I forlængelse af mail fra Dianalund.dk.  

 Er det noget vi skal gå videre med? 

Beslutning: 

 Vi er positive over for etablering af Padel Tennis baner i Dianalund, men vi kan ikke påtage os 

opgaven med at få det op at stå. 

 Vi er villige til at hjælpe med at promovere ideen på vore digitale platforme, og evt. hjælpe med at 

finde nogle Fonde, der kan søges midler hos. 

 Der kan evt. etableres en undergruppe under DUR, som skal stå for projektet. Det forudsætter, at 

der kan findes frivillige til undergruppen. 

Generalforsamling 

 
15/2020: 1935-1950 
 

 Fortsætter Klaus?  

Beslutning: 

 Vi afventer med detailplanlægning til næste bestyrelsesmøde, da vi ikke kender evt. grænser for 

forsamlingsstørrelser p.t. 

 Klaus ønsker at blive udskiftet, og vender det internt i E-dur mht. en afløser. 

Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
16/2020: 1950-2020 
 

1. Minigolf 

2. Julebelysning: opfølgning vedr. ansøgning til kommune. 

3. Petanque  

4. Vestterrasse: Noget nyt fra borgerhuset? 

5. Nordsiden 

6. Naturgruppe 

7. Mandeklub 

 
Beslutning:  

1. Der er lidt skriveri mellem Filadelfia og Sorø Kommune om en form for kontrakt om Minigolfbanen 

og tømning af affaldsspande m.v. Hvis der findes en løsning bliver der formentlig indstillet i 

kommunen, at vi får et større beløb i tilskud.  

2. Henrik tilretter ansøgning med Arne som afsender, som videresender til Kommunen. 

3. Skulle starte op i februar, men p.t. er vi ramt af sne og frost, så det afventer til bedre vejr. 

4. Intet nyt. 

5. Intet nyt. 
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6. Møde udskudt til bedre vejr – evt. virtuelt møde, så gruppen kan komme i gang. 

7. Der er 4 mand, som arbejder på at få udarbejdet et sæt vedtægter og efterfølgende afholder en 

stiftende generalforsamling. Planen er, at Mandeklubben bliver en undergruppe under DUR. Mange 

positive tilkendegivelser på artikel i de lokale dag- og ugeblade. Målet er at få et lokale, hvor der 

kan indrettes et værksted, som ikke anvendes af andre foreninger. 

Nyt til medier 

 
17/2020: 2020-2040 
 
Beslutning:  

 Der har været artikler om Mandeklubben i lokale dag- og ugeblade. 

 Info om, at der bliver etableret 2 nye petanque baner, til foråret. 

 Info om, at der bliver startet en naturgruppe op til foråret? 

 Deadline Byens Blad 5. marts 2021 – udkommer 21. marts 2021. 

Evt. 

 
18/2020: 2040-2100 
 

 Forsikringer hos Alm. Brand. 

o Erhvervsforsikring 

o Ansvarsforsikring 

o Arbejdsskadeforsikring. 

o Kim har tidligere haft kontakten vedr. forsikringer. 

o Der er usikkerhed om vore forsikringer dækker uheld og skader i forbindelse med flag- 

alléens kørsel. 

o Kommer på som punkt næste bestyrelsesmøde. 

o Henriette sender kopier af forsikringer rundt til alle. 

 
Næste møde: 

 9. marts kl. 18.30 – 21.00 

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


