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Referat fra ordinær generalforsamling 
Torsdag den 27. maj 2021 

Lokale 3, Borgerhuset 
 
 
 
Valg af mødesekretær og 2 stemmetællere 
Henrik Salling blev valgt som mødesekretær 
 
Helle Nielsen, Sparekassen Sjælland 
og Finn Beyer blev valgt som stemmetællere 
 
Valg af ordstyrer 
Bent Frederiksen blev valgt og erklærede generalforsamlingen indkaldt med lovlig varsel. 
 
Formandens beretning: 
 
Formandens aflagde en fyldestgørende beretning, som blev godkendt. 
Beretning er indsat som bilag efter referatet. 
 
 
Aflæggelse af regnskab 2020 ved kasserer Lis Beck: 
  
DUR: ved kasserer Lis Beck: 

Årets driftresultat er på -143.766,00 kr. hvorfor formuen er reduceret fra 430.331,- til  
 286.565,00. 

Der har været en ekstraordinær udbetaling på DKK 200.000,- af midler retur til Sorø  
Kommune. 
 
Der er ca. 230 private medlemmer samt 1 foreningsmedlem af DUR. 
 
Regnskabet blev godkendt. 

 
 
E-DUR: Ved Helle Nielsen: 
 Har kun afholdt 1 arrangement i 2020 pga. Covid. 
 Primobeholdning:  35.725,- 
 Ultimosaldo:  51.921,- 
 
 Kontingent for 2021 er sat i bero. 
 

Regnskabet blev godkendt. 
 
B&U: ved kasserer Lis Beck: 
 Har haft udgifter for 901,31 og en ultimobeholdning pr. 31. december 2020 på kr. 51.689,63. 
 Da B&U har nedlagt sig selv har de valgt at overføre beløbet til Padel-Tennis gruppen i 2021. 
  

Regnskabet blev godkendt. 
 
 
Forslag til budget 2021: 
 
 Budget blev fremlagt og gennemgået af formanden. 
 
 Forventede indtægter: 129.250,00 
 Forventede udgifter: 132.250,00 
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 Herudover udgifter til en ny trailer til flagalléen, som endnu ikke er 100% kendt. 
 En ny trailer forventes primo 2022.  
 

Finn Beyer synes at det lave medlemstal er ærgerligt for DUR og Dianalund, og vil gerne gøre 
en indsats for at hverve flere medlemmer 
 
Han foreslog også, at der opgøres medlemsantal på en fast dato hvert år, så man kan 
sammenligne medlemsudviklingen. 
 
Den aktuelle opkrævningsmetode via automatisk træk på medlemmets kort kan give 
udfordringer, når medlemmet skifter kort eller pengeinstitut. 
 
Forslag om evt. at skifte eller udvide opkrævning til også at virke via mobile-pay. 
 
Budgettet blev godkendt. 

  
 
Indkomne forslag: 
 
 Der er ikke kommet rettidige forslag. 
  
 
 
Valg af DUR bestyrelse og suppleant: 
  
 Vanesa Aloisio udtræder af bestyrelsen, da hun er flyttet 
 Annika Egeskov udtræder af bestyrelsen, p.g.a arbejde. 
 Henriette Fosgerau udtræder af bestyrelsen.  
 
 Som erhvervsmedlem til erstatning af Annika forslås Marianne Vinding 
 Som foreningsmedlem forslås Kristian Egebæk fra DTH 
 Som borgermedlem til erstatning af Vanesa foreslås Lis Beck, som pt. Er kasserer. 
 Som medlem fra E-Dur forslås genvalg af Klaus Larsen. Modtog genvalg. 
 

Arne Pedersen er på valg, modtager genvalg 
Claus Thygaard er på valg, modtager genvalg. 
 
Der kunne ikke findes 2 suppleanter, men det er muligt at melde sig efterfølgende 

 
 
Valg af revisor og suppleant: 
 
 Som revisor foreslås Susanne Larsen, som blev valgt 
 Som revisorsuppleant foreslås Mette Skjoldan og Helle Nielsen, som begge modtog genvalg. 
 
 
Eventuelt: 
 
 Intet. 
 Tak fra formanden til Bent Frederiksen for en god og effektiv afvikling af generalforsamlingen. 
 
 
Referent: 
Henrik Salling 
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Årsberetning Dianalund udviklingsråd 2020 
 
Som I alle ved blev 2020 langtfra det år som vi havde forventet, da vi afsluttede 2019.  I marts måned 
afholdte vi vores generalforsamling. Desværre var der her ikke nogen der meldte sig til de 2 ledige 
borgerposter, og vi måtte derfor indkalde til en ekstraordinær generalforsamling. Men dagen efter 
generalforsamlingen ramte pandemiéns alvor os alle sammen da Danmark blev lukket ned. Dette betød at 
meget af det arbejde og arrangementer som var pågående i udviklingsrådet og vores undergrupper blev 
aflyst, udsat eller lukket ned. Det betød også at vi først kunne afholde den ekstraordinære generalforsamling 
slut juni måned. Heldigvis kunne vi her vælge en fuldtallig bestyrelse. Til gengæld har alle bestyrelsesmøder 
efterfølgende måtte afholdes virtuelt. En anderledes men dog ganske velfungerende løsning, når nu man 
ikke har måtte mødes. 
  
Desværre betød de nye restriktioner aflysninger for bl. andet B&U´s Team Vici arrangement, Skt. Hans i 
børnehøjde samt MÆRK Dianalund ugen med fejring af grundlovsdag. 
 

Til gengæld har vi i bestyrelsen måtte arbejde med andre ting, som kan være med at skabe glæde i 
Dianalund. Vi har i 2020 blandt andet samarbejdet med borgerhuset om at få sat samme type julebelysning 
op på borgerhuset som på centerets facade, i håbet om at skabe lidt ekstra julehygge og lys i mørket.  
Derudover er der blevet arbejdet med etableringen af nye undergrupper som blandt andet tæller 
naturgruppen, mandegruppen, padeltennisgruppen samt trafikgruppen. Naturgruppen er i foråret 2021 
kommet i gang, så dem vil i sikkert se mere til. Vi håber at det vil lykkedes at finde velegnede lokaler til 
mandegruppen, så den også kommer i gang snarest muligt. Padeltennisgruppen arbejder med at fonde 
midler til etableringen af 2 padeltennisbaner oppe ved fodboldbanerne. De er rigtig godt i gang med 
samarbejdet med Sorø Kommune om tilladelser m.v. og med fondssøgninger. 
 

Endvidere er der også arbejdet videre med etableringen af en petanquebane ”På banen” samt renoveringen 
af Filadelfias minigolfbane.  
 

I januar 2021 blev Dianaloopet indviet. Dianaloopet er lavet af fitness- og motionsgruppen under 
helhedsplanen, som også har stået for ”Den lille omvej” i byparken samt ”SAMM-pladsen” ved 
tennisbanerne. Gruppen er nu endeligt i mål med deres projekter- Dianaloopet er 3 ruter af forskellig 
længde, som kan både gå, løbes eller cykles. De leder folk gennem Dianalund og forbi nogen af byens 
historiske steder/bygninger samt ud til vores gode naturområder, som navnene også indikerer; 
Filadelfialoopet, Holbergloopet og Naturloopet. 
 

Og ikke mindst har flagalleen været sat op og pyntet i byen på alle hellig og mærkedage. 
 

Desværre valgte B&U Kultur at stoppe i 2020. I foråret skulle de have afholdt deres sidste arrangementer 
med Team Vici, men på grund af de nye nedlukninger er disse også aflyst, og gruppen er gået på velfortjent 
pension. Jeg vil gerne sige en stor tak til gruppen, for deres store arbejde for børn og unge i Dianalund. De 
har afholdt utroligt mange spændende arrangementer og foredrag, og ikke mindst været hele drivkraften bag 
etableringen af vores store aktivitets- og legeområde ”På banen” her uden for borgerhuset. Heldigvis har 
spejderne sagt ja til at drive Skt. Hans i børnehøjde videre, så denne populære tradition bibeholdes. 
 

Jeg vil gerne sige en stor tak til vores kasserer Lis, som overtog efter Ole. Tak til bestyrelsen for samarbejdet 
i 2020 og for jeres omstillingsparathed. Tak til alle vores undergrupper, helhedsplansgrupper for deres 
arbejde. Uden jer var det ikke muligt at drive en forening, og skabe alt det vi sammen gør. Dianalund er 
stadig en by med plads til mere.  
 

Jeg vil gerne takke alle vores medlemmer. I er med til at give Dianalund Udviklingsråd det mandat vi har, 
både her i byen, men sandelig også i Sorø Kommune. 
 

Dette bliver min sidste beretning som formand for Dianalund Udviklingsråd. Jeg vil derfor gerne takke for 
tilliden til at vælge mig til dette. Jeg vil gerne takke for alle skulderklap og positive bemærkninger som jeg har 
stødt på rundt omkring i byen gennem de sidste 3 år. Det er helt klart disse som er med til at give en lysten 
og drivkraften til at lave frivilligt arbejde. Jeg vil derfor også huske jer alle på at fortsat bakke op om alle de 
frivillige kræfter vi har i vores by og selvfølgelig også om Dianalund Udviklingsråd. Meld jer ind, deltag i 
møder og arrangementer, vær gerne nysgerrige og stil spørgsmål, men husk at holde en god tone og droppe 
negative udgydelser på sociale medier, som jo er meget oppe for tiden. Husk at passe på hinanden og vores 
by. 


