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Referat fra bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
Tirsdag den 11. maj 2021 kl. 19:00 til 21.00 

Virtuelt via meet.google.com/dwz-qfbq-czv 

 
 

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

Godkendelse af referat, dagsorden og økonomi 

 
34/2020: 19:00 – 19:10 
 

 Referat bedes gennemlæst inden mødet. 

 Har vi modtaget regnskab fra E-DUR? 

 
Beslutning:  

 Referat godkendt 

 Ingen kommentarer til fremsendt månedsbalance. 

 Kassereren har modtaget regnskaber for såvel B&U og for E-DUR. 

o De skal sendes til revision hos Anders. 

Nyt fra formanden 

 
35/2020: 19:10 – 19:30 

 strategisk byfornyelse: møde 2. Juni, 2 repræsentanter. 

 lokalrådsmøde i juni 

 mail fra Radikale: vores 3-4 ønsker for den kommende valgperiode 

Beslutning:  

 Dianalund er kun nævnt i forbindelse med Tersløse. Kun 2 repræsentanter fra området. Foreslå et 

par lokale ildsjæle/beboere, i stedet for deltagere fra DUR/Dianalund. 

 Der indkaldes til Lokalrådsmøde formentlig medio Juni. Arne og Claus Thygaard deltager. 

 Mailen sendes rundt til bestyrelsen, så vi kan komme med evt. input. F.eks. svømmehal, cykelsti til 

Niløse, lokaler til værkstedsfaciliteter. 

 Arrangementer i forbindelse med Grundlovsdag aflyses. Evt. lave et alternativt arrangement i uge 

34. Vi overfører beslutning om tilskud til det nye arrangement. 

Generalforsamling 

  
36/2020: 19:30 – 19:50  

 Der indkaldes til generalforsamling til afholdelse den 27. maj i Borgerhuset. 

 Jacob udsender indkaldelser til medlemmer pr. mail og offentliggør på FB og hjemmeside 

 ny fra e-dur, andre kandidater: Afventer afløser fra Klaus 
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 forplejning: Henrik køber øl og sodavand + evt. ”godter” der er pakket ind enkeltvis. 

 præsentation  

 regnskaber – Lis sender til Henriette, så alt præsenteres fra samme PC. 

o E-Dur kommer selv og præsenterer deres regnskab. 

 Dirigent: Henriette kontakter et par kandidater. 

 stemmesedler/medlemsliste: Arne medbringer stemmesedler og medlemsliste. 

 På valg: 

o Henriette – ønsker ikke genvalg 

o Klaus – ønsker ikke genvalg 

o Vanesa – udtræder pga. flytning – Lis kan indtræde i stedet et år. 

o Annika, ønsker at udtræde – har fundet afløser: Marianne Vinding. 

o Arne – modtager genvalg 

o Claus – modtager genvalg 

 
 
 

Plakater 

 
37/2020: 19:50 – 20:00 
 

 Opfølgning på forslag fra Arne.  

 Ændringer / tiltag 

Beslutning: 

 Arne kommer med forslag til nye plakater, så vi kan få bestilt nye. 

 Vanesa kan bidrage med nye fotos i høj opløsning. 

Forsikring 

 
38/2020: 20:00 – 20:10 
 

 Opfølgning på forsikringer 

 Ændringer / tiltag 

 
Beslutning: 

 Erhvervsforsikringen er blevet opsagt. 

 Øvrige 2 forsikringer bibeholdes. 

 Evt. spørge til Lokalrådsmøde, om der er andre råd, der har erfaringer med forsikringer. 

 
 

Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
39/2020: 20:10 – 20:40 
 

 minigolf 

 julelys: oplæg til e-dur, mail fra mk illumination 
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 petanque  

 vestterasse 

 nordsiden 

 naturgruppe 

 mandeklub 

 trafikgruppe 

 padeltennis: konto oprettet, får 51.000,- fra B&U 

 
Beslutning: 

 Minigolf:  

o Afventer kontrakt fra Filadelfia. 

 Julelys:  

o E-dur kontaktes for evt. tilskud til julebelysning.  

o Derefter kan vi tage kontakt til MK Illumination. 

o Evt. starte med julelys i 4 vejkryds og ved østlig og vestlig indkørsel til Dianalund (ved 

byportaler) 

 Petanque opstartes sammen med vestterrassen 

 Vestterrassen:  

o Henrik Brolægger har møde med Borgerhuset i morgen. Skal være færdigt til august. 

 Nordsiden: Afventer 

 Naturgruppen:  

o Er i gang.  

o Har startet et FB-forløb med månedlige opslag.  

o Har lavet et årshjul.  

o Event for borgere om indsamling af blomsterfrø. 

o Har fundet et antal steder i Dianalund, hvor der kan etableres vild-natur/blomsterbede. 

 Mandeklub: 

o Har aftalt møde med Mænds Mødested i Korsør for at få inspiration. 

o Kontakt til Tryg-gruppen for evt. tilskud. 

o Forventning om at afholde infomøde i juni måned. 

 Trafikgruppe:  

o Trafikgruppen vil gerne mødes med DUR 

 Evt. invitere dem til et kommende bestyrelsesmøde (½ times indlæg i starten) 

 Derefter udsende info til medier om gruppen. 

 Padeltennis: 

o Der er oprettet en konto til gruppen.  

o Kommunen er positiv over for projektet, men ikke særlig præcist. 

o Overført kr. 51.000,- fra B&U gruppen, som nu har nedlagt sig selv. 

o Forventer tilskud fra kommune + søge fra fonde. 

 Grundlovsgruppen: 

o Arrangement i uge 34 (Høstfest?) 

Hvad har vi til Ugebladet og andre medier 

 
40/2020: 20:40 – 20:50 
 
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, dianalundbladet.  
Evt. en presseansvarlig. 
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Beslutning: 

 Intet indlæg i kommende Byens Blad 

 Indlæg til Sjællandske om behov for nye kræfter til bestyrelsen. 

Evt. 

 
41/2020: 20:50 – 21:00 
 

 Der er indsendt forslag til ny Trafiksikkerhedsplan. 

Næste møde: 

 Generalforsamling afholdes den 27. maj. 

 Næste bestyrelsesmøde 8. juni kl. 19.00 – 21.00 

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


