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Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
tirsdag den 23. november 2021 kl. 19.00 til 21.30 

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

Godkendelse af referat og dagsorden og økonomisk overblik 

 
73/2021: 19:00 – 19:10 
 
- Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
- Gennemgang af regnskab 
 
Beslutning:  

 Referat godkendt. 

 Økonomi: 

o Fakturaer for annoncer til valgmøder bliver bogført i næste måned. 

o Beløb øremærket til Helhedsplanen er fra Sorø Kommune overført til 2022. 

o På Event-kontoen står ca. kr. 1.000,-. Der kommer en refundering på ca. 2.500,- som var 

faktureret for meget for Halloween. 

 

Nyt fra formanden 

 
74/2021: 19:10 – 19:45 

 Bestyrelsessammensætning efter Kommunalvalg. 

o 2 af DURs bestyrelsesmedlemmer er blevet valgt til kommunalbestyrelsen, og kan derfor 

ikke fortsætte i DUR efter 31. december 2021. 

o Bruno indtræder i bestyrelsen i stedet for Sascha. 

o Marianne søger efter en afløser fra Dianalundcenteret. 

 Modtaget mail fra Daniel Skovlykke om reservering af Scenen på bestemte datoer. Blev henvist til 

Sorø Kommune iht. de ny opdaterede regler om lån af kommunens arealer. 

 Arne har købt for ca. 1600,- kr. reoler til DUR’s kælderlokaler i Borgerhuset for at undgå vandskader 

fremadrettet. 

 Primo januar skal der forhandles ny aftale med JAXWEB om drift af hjemmesiden. 

 

Ansøgning om tilskud fra KFUM-spejderne 

 
75/2021: 19:45 – 20:00 
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 Behandling af ansøgning om tilskud til oprettelse af ”Familiespejder-enhed” for børn i alderen 3-6 

år og deres familier. Ansøgning medsendt dagsordenen 

Beslutning: 

DUR har ingen rammer for at uddele tilskud, hvorfor vi ikke p.t. kan imødekomme KFUM-Spejdernes 
ansøgning. 
Arne giver spejderne besked. 
Deres ansøgning har ført til en drøftelse i bestyrelsen, som førte til, at der nedsættes et arbejdsudvalg 
bestående af Kristian, Bruno og Henrik. 
Udvalget udarbejder et oplæg til et regelsæt for behandling af ansøgning fra alle foreninger 1 eller 2 
gange årligt. 
Oplægget skal være klar til næste bestyrelsesmøde i januar 2022. 

 

Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
76/2021: 20:00 – 20:30 
 

 Flagalléen: Status på opbygning af trailere. 

o Trailere er færdig inden nytår. 

o Der er pt. Ingen tilkendegivelser fra foreninger om opsætning af flag. 

o Der bør nedsættes en flagallé-gruppe som står for koordinering af opsætning mellem evt. 

foreninger, hvis der ikke er én forening, der melder sig til alle 3 ruter. 

o Mere markedsføring, når den første –eller alle 3 – trailere er klar. 

 Naturgruppen 

o Intet nyt 

o Sascha fortsætter i Naturgruppen, selvom hun forlader bestyrelsen. 

o Forslag fra Kristian: Samarbejde med Holbergskolen. 

 Mænds Mødesteder v/Claus Thygaard. 

o Der er etableret en forening, hvortil der er valgt en bestyrelse på 5 mand. 

o Claus og kommunen leder efter lokaler, hvor der kan indrettes hobbyrum og værksteder. 

o Tæt samarbejde med sundhedscenteret og et stort antal lokale politikere. 

o Søger midler hos forskellige foreninger og fonde. 

 Minigolf på Filadelfia 

o Intet nyt. 

o Bedt Henriette og Karin om at holde DUR opdateret, og meldt tilbage kommunen. 

 Julebelysning 

o Projekt udsat til 2022. 

 Padeltennis 

o Intet nyt 

DUR’s nytårskur januar 2022 

 
77/2021: 20:30 – 20:45 
 

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

bestyrelsesmøde. 
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 Nytårskuren. 

o Hvem skal inviteres? 

 Alle undergrupperne. 

 Naturgruppen 

 Padeltennis 

 Trafikgruppen 

 Event 

 E-Dur 

 Afgående bestyrelsesmedlemmer. 

o Fordeling af opgaver 

 Invitationer og tilmelding: Arne 

 Bestilling af mad   

 Smørrebrød DUR-Event ved Marianne 

 Øl og vand  Henrik & Claus 

 Kaffe og kage  Henrik & Claus 

 Opsætning af borde Kristian & Claus 

 Borddækning  Kim og Bruno 

 

Hvad har vi til Ugebladet og andre medier 

 
78/2021: 21:45   - 21:00 
 
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, Byens Blad.  
Evt. en presseansvarlig. 
 
Beslutning: 
  

 Markedsføring af flagallétrailere. 

 Der er forhåndsreserveret ½-sides annoncer i næste 4 numre af Byens Blad. Opsættes af Seifert. 

 

Evt. 

 
79/2021: 21:00 – 21:30 
 
Næste møder: 

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

 11. januar 2022 kl. 18:00 – 21:30 

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


