Dianalund Udviklings Råd
Referat fra bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd
tirsdag den 13 april 2021kl. 18.30 til 21.00
Virtuelt via Google Meet
meet.google.com/krq-zvkc-xtz
Referent: Henrik
Deltagere: Annika, Arne, Bo, Claus Thygaard, Henriette, Henrik, Kim, Klaus, Lis, Vanessa
Afbud:
Fraværende: Bo.
De nævnte tider er vejledende

Godkendelse af referat og dagsorden samt økonommi
27/2020: 1830-1840
-Referat bedes gennemlæst inden mødet.
Beslutning:




Referatet godkendt.
Økonomi: Lis undersøger muligheden for at lave perioderesultater, så der ikke står 31. dec. 2021.
Stor ros til oversigten, som er meget overskuelig og informativ.

Nyt fra formanden
28/2020: 1840-1900








Gratis yoga på scenen hver søndag. Annonce på dianalund.dk. Tilmelding via Facebook.
B&U er lukket ned.
o Sct. Hans er overgivet til Spejderne
o Team Vici arrangement er udskudt, men afventer at andre vil overtage arrangementet.
 Evt. Grundlovsmødegruppen, Løbeklubben eller PULS Fitnes?
Ophængsskab i Hallen.
o Arne prøver at få taget mål på skabet.
o Opdatering af plakater til udhængsskabe.
 Udarbejde en ”fast” plakat, som orienterer generelt om DUR.
 Løbende lave mindre plakater, som orienterer om de enkelte aktive grupper, som
løbende kan udskiftes og opdateres.
 Arne sender oplæg til ny plakat rundt til bestyrelsen
Foreningers medlemskab i DUR:
o Evt. sende spørgeskema til foreninger med enkle spørgsmål, så vi får startet en dialog.
Annika og Vanessa arbejder med et oplæg.
 Hvor ser foreningen udfordringer
 Hvor kan DUR evt. hjælpe
 Er de oplistet på dianalund.dk?
o Sende brev til kendte foreninger med opfordring til at melde sig ind i DUR (igen)
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Alle i bestyrelsen tænker over spørgsmål, ideer til et spørgeskema. Sendes til Annika og
Vanesa.
Kontaktet fra Sorø Kommune om strategisk byplanlægning i mindre landsbyer i området.
o Henriette sender mailen rundt.
o Vi overvejer, om der er nogle landsbyer vi skal supportere, og hvilke landsbyer der selv har
en borgerforening.
Der er ingen offentlig arrangeret affaldsindsamling i Dianalund i år.

Generalforsamling
29/2020: 1900-1915
Beslutning:



Vi satser på at holde generalforsamling den 27. maj kl. 19:00, med forbehold for forsamlingsregler.
o Afstemmer endeligt den 11. maj, hvordan reglerne er.
o Lis mangler at modtage regnskaber fra B&U samt fra E-DUR. Skal revideres og fremlægges
på generalforsamlingen.
 Claus Thygaard spørger B&U
 Klaus Larsen spørger E-DUR.

Forsikringer
30/2020: 1915-1930



Alle skal læse op på forsikringer til næste møde. Sendt fra sekretæren den 26. marts.

Beslutning:




Forsikring, der dækker Mosaikvej 6 opsiges.
Dermed har vi en Erhvervsansvarsforsikring og en Arbejdsskadeforsikring.

Aktuelle aktiviteter og projekter
31/2020: 2000-2030

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Minigolf på Filadelfia
Julebelysning
Petanque
Vestterrasse
Nordsiden
Naturgruppen
Mandeklub
Trafikgruppe
Padeltennis

Beslutning:

1. Afventer kontrakt fra Filadelfia. Indtil den er på plads gøres der ikke yderligere.
2. Kommune dækker strømudgift.
o Der skal etableres en sikker tilslutningsmulighed.
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3.
4.
5.
6.

7.

8.

9.

Der skal søges midler til investering/leasing af julebelysning.
 Evt. spørge E-DURs medlemmer
 ”Køb” en lygtepælsaktie
 Henrik laver et økonomisk overblik over hvor mange lygtepæle vi har økonomi til.
Udsat pga. arbejdspres hos Brolæggeren
Intet nyt
Intet nyt
4 medlemmer i naturgruppen. Afholdt møde. Gode ideer. Artikel i Sjællandske.
o De skal ud at kigge på Dianalund 1. maj.
o Fokus fra Sorø Kommune – Naturgruppen skal lægge sig i slipstrømmen heraf.
o Fra 2022 kan der øremærkes kr. 5.000,- til Naturgruppen til foredrage og arrangementer i
budgettet.
Mødes på mandag en gruppe på 4 for at drøfte vedtægter m.v.
o Når gruppen kan komme i gang kan der øremærkes kr. 5.000,- til foredrag og
arrangementer.
o Annonceres på hjemmeside, Facebook og i avisen. Derudover plakat i ophængs skabene.
Tersløse Trafikgruppe vil gerne være en gruppe under DUR.
o De skal selv stå for aktiviteterne med den support, DUR kan tilbyde dem.
o Arne skriver til Svante Svanhof
o Mail fra Sorø Kommune om proces og politisk behandling til maj.
Gruppen er godt i gang. Spurgt om oprettelse af konto til deponering af fondsmidler.
o Lis skal oprette en konto i regnskabet.
o Vil søge midler lokalt, som da der blev samlet ind til kunststofbanen.
o Møde i kommunen i morgen, hvor projektet er på dagsordenen.

Nyt til medier
32/2020: 2030-2040







Der er udsendt information om Naturgruppen
Henriette sender information om B&U’s ophør, og takker for deres store indsats og resultater.
Opfordrer til at interesserede kan ”genoplive” B&U.
Send så meget info fra grupperne til Charlotte, journalisten hos Sjællandske
Få Charlotte til at kontakte Tersløse Trafikgruppe.
Info om gratis Yoga på Scenen.

Evt.
33/2020: 20:40 – 21:00
Næste møde:




11. maj 2021 kl. 19.00 – 21.00
Generelt afholdes møder den 2. tirsdag i hver måned, med undtagelse af juli og august måneder.

Henriette har haft kontakt til Akademiets skovfoged vedr. tilstanden af skovveje og stier i Bøgeskoven. De
bliver rettet op senere.
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