Dianalund Udviklings Råd
Referat bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd
tirsdag den 14. september 2021 kl. 19.00 til 22.00
Lokale 4, Borgerhuset
Referent:
Deltagere: Arne, Claus, Kim, Lis, Marianne, Sascha
Afbud: Henrik, Bo, Klaus, Kristian
Fraværende:
De nævnte tider er vejledende

Præsentation af undergrupper
55/2021: 19:00 – 20:00
Repræsentanter fra arbejdsgrupperne fortæller om deres igangværende aktiviteter.
Beslutning:
• Fra Naturgruppen deltog Claus Thygaard, Sascha Fich, Katrine Petersen og Kirsten Skovgaard.
Gruppen fremlage deres ideer om at få mere ”vild natur” i Dianalund vil i første omgang prøve at
kontakte virksomheder om de vil være med, de vil også tage kontakt til kommunenom de arealer
som de har.
•

Fra Padeltennis deltog Helen Jensen og Dorte Westergaard.
Gruppen er i fuld gang med at skaffe de ca. 500000 kr. der skal til.

•

Fra Trafikgruppen deltog Lena Bau og Lil Svanhof.
Gruppen har efter at der er åbnet for tidligger afskrevende løsninger, besluttet at afvendte hvad der
sker op mod kommunalvalget.

•

Fra DUR Event var der Marianne Vinding og fra EDUR Klaus Larsen.

Godkendelse af referat og dagsorden og økonomisk overblik
56/2021: 20:00 – 20:10
- Referat bedes gennemlæst inden mødet.
- Gennemgang af regnskab.
Beslutning:
• De kontoer som står til kunststofgræsbanen og bosætningsgruppen, tømmes og pengene overføres
til DUR, vi beholder kontoerne, navne kan ændres når vi får brug for det.

Nyt fra formanden
57/2021: 20:10 – 20:30

•

Midler fra Helhedsplanen
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Beslutning:

•

Det blev besluttet at vi indstiller til kommunalbestyrelsen at beløbet overføres til 2022, idet vi ikke
mener at kunne forsvare at bruge beløbet på projekter som kun er i støbeskeen, idet vi ikke i Covid
året har haft mulighed for at færdigøre projekterne.

•

Liste over projekter der arbejdes på

> Færdiggørelse af nordsiden af Borgerhuset
> Minigolfbanen
> Petanque-bane
> Julebelysning
> asfaltering af grusbelagt p-plads foran borgerhuset
> Færdiggørelse af Vestterrasse v/Borgerhus
> nye projekter

Kr. 100.000
Kr. 150.000
Kr. 50.000
Kr. 200.000
Kr. 50.000
Kr. 170.000 (bliver færdig i indeværende år)
Kr. 50.000

Supplering af bestyrelsesmedlemmer
58/2021: 20:30 – 20:50
Lis ønsker at træde ud af bestyrelsen.
Der er tilkendegivelser fra Sascha Fich, som gerne træder ind i bestyrelsen og fra Bruno Christensen, som
gerne vil indtræde som suppleant.
Iht. vedtægterne skal bestyrelsesmedlemmer vælges på generalforsamlingen.
Beslutning:
• På baggrund af beslutning fra generalforsamling indtræder Sascha Fich og Bruno Christensen som
suppleanter, og i forbindelse med at Lis flytter fra kommunen, forsætter som kasser, og dermed
træder ud, indtræder Sascha som bestyrelsesmedlem.
Nedestående er udsnit fra referat fra generalforsamling 2021.
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

Aktuelle aktiviteter og projekter
59/2021: 20:50 – 21:10
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•

Flagalléen: Indkøb af trailer/trailere.

Der er nu indsamlet et beløb så det er muliggør at der indkøbes 3 stk. ”Kanotrailer”. Vi vil også begynde
at se hvem der er interesseret i at løfte opgaven, efter den tidligere gruppe.

•

Naturgruppen: Ansøgning om midler til opstart
Ingen konkret ansøgning.

•

Mænds Mødesteder v/Claus Thygaard.
Claus orienterede om opstart af aktivitet.

•
•
•

Minigolf på Filadelfia
Julebelysning
Padeltennis

Beslutning:

•

Vælgermøde på Holbergsskolen
60/2021: 21:10 – 21:20
Beslutning:

•

Det holdes d. 9/11 kl.17-20, hvor der fra kl. 17-18 er mulighed for de politiske partier at opstille
boder hvor de kan tale med elever. Spørgsmål til paneldebatten fra kl. 18-20 lægges i kasse i salen
under paneldebatten må der ikke være politiker i de opstillede boder.
Marianne og Kim deltager fra DUR

Julefrokost
61/2021: 21:20 – 21:30
Beslutning:

•

Vi vil prøve at genoptage DUR`S nytårskur i lys af at der er opstået nye aktive grupper.

Ændring af lokalplan for torvets åbningstider
62/2021: 21:30 – 21:45
Beslutning:

•

Der var kommet forespørgsels om DUR ville forholde sig til at nogle beboer følger sig generet af
larm fra forretninger på torvet, det går vi som DUR ikke ind i.
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Hvad har vi til Ugebladet og andre medier
63/2021: 21:45 - 21:55
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, dianalundbladet.
Evt. en presseansvarlig.
Beslutning:

•

Der sendes pressemeddelers ud omkring flag alléen.

Evt.
64/2021: 21:55 – 22:00
Næste møde:

•
•

9. november kl. 19:00 – 21:30 Falder sammen med vælgermøde på Holbergskolen!!!
Generelt afholdes møder den 2. tirsdag i hver måned, med undtagelse af juli og august måneder.
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