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Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
tirsdag den 12. oktober 2021 kl. 19.00 til 21.30 

Lokale 4, Borgerhuset 
 
Referent: 
 
Deltagere: Arne, Bruno, Claus, Henrik, Kim, Klaus, Lis, Marianne, Sascha 
 
Afbud: Bo 
 
Fraværende: Kristian 
 
De nævnte tider er vejledende 
 
 

Godkendelse af referat og dagsorden og økonomisk overblik 

 
65/2021: 19:00 – 19:10 
 
- Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
- Gennemgang af regnskab 
 
Beslutning:  

 HS opretter Sascha og Bruno i intern mailgruppe 

 Referat godkendt 

 Regnskabet gennemgået. Kassereren orienterede om beholdningerne hhv. på DUR’s konto og de 

øremærkede konti til Flagalléen og Padeltennis. 

Nyt fra formanden 

 
66/2021: 19:10 – 19:30 

 Kim og Arne var deltagere på Folkemødet i Sorø. 

 Resterende tilskud fra Kommunen overføres til 2022. 

 DUR deltaget til Centerets fødselsdag, uddeling af Fi’DUR is til børn. 

 Arne var gæst i Café Corner til velkomstmøde for nye borgere i Dianalund. Inviteret af Kommunen. 

 Ny Lokalpolitistation indviet.  

 Arne har modtaget nøglebrik til hallen, hvor flagene er opbevaret. Øvrige nøglebrikker er sat ud af 

kraft. Poul Erik ønsker ikke at leje flag ud længere. 

 Deltaget i dialogmøde med lokalrådene i Sorø Kommune. Intet specielle emner, der omhandlede 

Dianalund. 

 Kommunikeret med E-dur om omkostninger til opbevaring og opsætning af Julebelysning på sigt. 

Ikke modtaget svar endnu. 
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Beslutningsproces i DUR’s bestyrelse 

 
67/2021: 19:30 – 19:50 
Drøftelse af beslutningsprocesser gældende for Bestyrelsen 
 
 Beslutning:  

 Beslutninger i bestyrelsen skal som udgangspunkt træffes til bestyrelsens månedlige møder, 

således at alle bestyrelsesmedlemmer har mulighed for at fremkomme med sine holdninger, og så 

alle nuancer i en evt. debat kan blive fremført. 

 I helt særlige tilfælde, som f.eks. storskærmsarrangement ved store sportsbegivenheder el. 

lignende, hvor tiden til behandling på et bestyrelsesmøde ikke er til rådighed, kan beslutningen 

træffes på et hasteindkaldt bestyrelsesmøde, hvor formanden og minimum ½-delen af den øvrige 

bestyrelse er tilstede – fysisk eller virtuelt. 

 

Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
68/2021: 19:50 – 20:20 
 

 Flagalléen: Indkøb af trailer/trailere. 

 Naturgruppen 

 Mænds Mødesteder v/Claus Thygaard. 

 Minigolf på Filadelfia 

 Julebelysning 

o Omkostninger til opsætning, nedtagning og opbevaring – evt. afholdes af E-dur? 

 Padeltennis 

Beslutning: 

 Flagalléen:  

o Der er ophængt plakater for at få flere foreninger til at overtage opgaven med flagalléen. 

Ikke modtaget nogle henvendelser endnu. 

o Arne har skrevet rundt til alle foreninger og heller ikke modtaget svar endnu. 

o Kim fremførte et løsningsforslag til standardtrailere med en aftagelig overbygning til 

opbevaring af flagstænger, som spændes fast under kørsel fra depot til opstillingsstedet. 

Kim bestiller 3 trailere og overbygning hos Frilund Biler og Jørgen Vestergaard 

Industrimontage. 

 Naturgruppen: 

o Der drøftes, om der skal indsamles eller indkøbes frø til udsåning. 

o Der er besigtiget flere steder i Dianalund for at udvælge områder, hvor der kan sås vilde 

blomster. 

o Indhenter tilbud på nedfræsning og såning af frø. 

o Forventer ikke, at de når at få aftaler og såning på plads i indeværende år. 

 Mænds Mødested: 

o Der er stiftende generalforsamling den 26. oktober. 
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o Har været til dialogmøde med politikere og andre foreninger. Fik nogle aftaler med 

spejderne, Dansk Naturfredningsforening og Naturskolen i Munke Bjergby m.fl. 

 Minigolf på Filadelfia 

o Udsættes til 2022, når vi kender DUR’s økonomi og omkostninger til renovering af 

minigolfbanen. 

 Julebelysning 

o Udsættes til 2022. 

 Padeltennis 

o Intet nyt. Der søges stadig midler til etablering af padeltennis baner. 

 

Vælgermøde på Holbergs skolen 

 
69/2021: 20:20 – 20:40 
Orientering om vælgermødet på Holbergs skolen 
 
Beslutning: 

 Mødet afholdes den 9. november fra kl. 18:00 – 20:30. 

 Politikerne kan træffes fra kl. 17:00 

 Der sælges kaffe af en 9. klasse, som får overskuddet til en skoletur. 

 Kim og Marianne står i boden for at hjælpe  

 Der kommer annoncer i Ugebladet og Sorø Avis 3. november. 

 Arne byder velkommen og siger tak for i aften. 

 

DUR’s nytårskur januar 2022 

 
70/2021: 20:40 – 21:00 

 Der har tidligere været afholdt nytårskur for alle medlemmer i de forskellige undergrupper og 

bestyrelsen. 

o Trafikgruppen 

o Naturgruppen 

o Padel Tennis 

o Mænds Mødested 

 Der er stemning for at vi igen afholder nytårskur den 11. januar 2022 i forbindelse med et evt. 

bestyrelsesmøde. 

 Arne sender forhåndsreservering ud til grupperne. 

 

Hvad har vi til Ugebladet og andre medier 

 
71/2021: 21:00   - 21:15 
 
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, Byens Blad.  
Evt. en presseansvarlig. 
 
Beslutning: 
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 Program vedr. Halloween er sendt til ugebladet 

 Annoncer vedr. vælgermøder 

 

Evt. 

 
64/2021: 21:15 – 21:30 
 
Næste møder: 

 23. november kl. 19:00 – 21:30 

 14. december kl. 19:00 – 21:30 – droppes. 

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

  


