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Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
Tirsdag den 9. marts 2021 kl. 18.30 til 21.00 

Virtuelt via Google Meet https://meet.google.com/pks-yfzs-mwe 

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

Godkendelse af referat og dagsorden og økonomisk overblik. 

 
19/2020: 1830-1840 
 
-Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
 
Beslutning:  

 Referat er godkendt. 

 Økonomi:  

o Ca. 15.000 indtægter for kontingenter + tilskud fra kommunen og til Grundlovsfesten. 

Udgifter bl.a. til hjemmeside, gaver og telefon. 

o Lis sender driftsbudget til bestyrelsen et par dage før kommende bestyrelsesmøder. 

Nyt fra formanden 

 
20/2020: 1840-1900 

 Besked fra Sorø Kommune til alle lokalråd vedr. opdatering af trafiksikkerhedsplaner 2021 – 2026. 

De efterspørger om udfordringer med trafiksikkerheden i Kommunen. Tilbagemelding til 

kommunen senest 23. marts. 

 Besked fra Sorø Kommune at dialogmøde i marts er aflyst. Der kommer ikke noget fællesmøde på 

denne side af sommerferien. Muligvis møde til efteråret. 

 Der har været en del skriverier mellem div. interessenter ift. placering af padel-tennis banerne, da 

tennisbanerne alle bliver brugt. Der er pt. 3 medlemmer i gruppen. Når der er fundet enighed om 

en placering, vil gruppen evt. gerne indgå som gruppe under DUR så længe projektet løber. 

 Erindringsmail til tidligere medlemmer er sendt ud til 72, men der har ikke været den store respons. 

o Vi genudsender til alle 72. 

 Brev fra Lokalhistorisk forening: Tid til at betale kontingent, kr. 500,- for institutioner 

Beslutning:  

 Trafiksikkerhed: 

o Lukke vej ved Borgerhuset 

o Fra Kildemosevej ud på Ventemøllevej, dårligt udsyn. 

o Manglende cykelsti på Dianalundvej gennem skoven. 

https://meet.google.com/pks-yfzs-mwe
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o Manglende ”Byskilte” malet på vejen fra Ruds Vedby siden og på Herrestrupvej fra 

Skellebjerg. 

o Fjerne byporten på Karsholtevej mod vest, da den giver et ”falskt” indtryk af, hvornår 

byzonen ophører. 

o Krydsende cyklister fra Ventemøllevej til Per Degnsvej og igen ved enden af Ventemøllevej 

er en risikoområde. 

o Hele Tersløse trafiksituationen.  

Trafikgruppe – Tersløse omfartsvej 

 
21/2020: 1900-1930 
 

 Det aktuelle projekt handlede om at nedbringe hastigheden gennem Tersløse. Det er afsluttet ved 

seneste møde. Behovet er reelt at få reduceret trafikmængden og ikke kun hastigheden. 

o Etablere heller i Bromme siden og i Skellebjerg siden 

o Forslagene bliver forelagt politikerne med klar besked om, at det ikke er borgerønsker med 

hellerne. 

o Evt. lukke Holbergs Vej ved skolen. Dårlig løsning. Vil flytte trafikken uhensigtsmæssigt. 

Beslutning:  

 Punktet flyttes til Aktuelle aktiviteter og Projekter, så vi løbende kan følge op på situationen.  

 

Forsikringer 

 
22/2020: 1930-1950 
 

 Arbejdsskade forsikring er lovpligtig 

 Erhvervsansvarsforsikring er anbefalelig. 

 Derudover kan man tegne en ”arrangement-forsikring” fra arrangement til arrangement. 

 Vi har derudover en Erhvervsforsikring, som bla. Dækker brand, tyveri m.v. af udstyr el. lignende. 

Beslutning: 

 Henriette kontakter Knud Brøchner for at få opklaret, hvorfor der er tegnet en Erhvervsforsikring. 

 Evt. efterfølgende kontakt til Alm Brand for at få et møde, hvor vi kan få gennemgået, hvad vore 

forsikringer dækker, og om vi er overforsikret. 
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Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
23/2020: 19:50-20:30 
 

1. minigolf 

2. julelys 

3. petanque  

4. vestterrasse 

5. nordsiden 

6. Naturgruppen 

7. mandeklub 

 
Beslutning:  

1. Besked fra Sorø Laane og sparekasse, bevilling på 20.000,- + 128.000,- fra Sorø Kommunes 

udviklingspulje. 

a. Krav fra Sorø Kommune om kontrakt med Kolonien på 10 års brugsret til banen. 

b. Planen er nu, at der bliver skrevet rundt til alle frivillige for at få igangsat projektet. 

2. Ansøgning er sendt til kommunen.  

a. Intet hørt. 

b. Arne rykker for svar i løbet af april måned. 

3. Fra Kommunen tilskud på 12.000,- til petanque banen, som anvendes til bænkesæt. 

a. Tidsplanen er skubbet p.g.a. frost og andre opgaver fra entreprenørens side. 

b. Old Boys fodboldholdet kommer og giver en hånd med. 

c. Overskydende jord anvendes til at lave en jordvold til sikring af petanquabanen langs 

langsiden mod parkeringspladsen. 

4. Intet nyt fra Vest terrassen p.g.a. Covid-19 situationen. 

5. Do. 

6. Naturgruppen 

a. Ikke afholdt møde endnu, skal snart holdes da foråret står for døren. 

b. Muligvis møde allrede i marts. 

c. Sorø Kommune deltager måske i landsdækkende konkurrence om Vildeste Kommune. 

7. Mandeklubben 

a. Afventer at forsamlingsforbuddet hæves til flere personer, så der kan afholdes møde. 

Nyt til medier 

 
24/2020: 20:30-20:45 
 
Beslutning:  

 Henriette har sendt 2 artikler til Byens Blad – en om Petanque banen og en om byens grønne 

områder 

 Har henvist Padel-tennis gruppen til Byens Blad og til Facebook. 

 Når vi har petanque banen på plads kontaktes Sjællandske Medier. 

 Når der har været møde i Naturgruppen info til medier. 
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 Evt. skriv i Byens Blad om at melde sig ind, forny betalingskort og info om udskudt 

generalforsamling. 

Generalforsamling 

 
25/2020: 20:45 -21:00 

 Info om, at generalforsamlingen ikke afholdes i marts, som normalt, p.g.a. Corona. 

 Vi håber, det kan afholdes i slutningen af april, dog afhængig af forsamlingsforbuddet. 

 Der vil blive indkaldt med normalt varsel, når der kendes en dato. 

 
 

Evt. 

 
26/2020: 20:45 -21:00 
 

 Udfordringer med unge mennesker der nyder rusmidler i et affaldsskur i byen.  

o Beboerne bør kontakte enten SSP eller en af byens Tryghedsambassadører. 

o Tryghedsambassadører er bl.a. Charlotte fra Skobutikken og Karin Pedersen, formand for 

Idrætsforeningen. 

Næste møde: 

 13. april kl. 18.30 – 21.00 

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

 


