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Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 
tirsdag den 11. januar 2022 kl. 19.00 til 21.30 

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

Godkendelse af referat og dagsorden 

 
01/2022: 19:00 – 19:10 
 
- Referat bedes gennemlæst inden mødet. 
- Gennemgang af økonomi. 
 
 
Beslutning:  

 Referat godkendt 

 Der er indgået kr. 10.000.- til Padeltennis, som mangler at blive bogført. 

 Der er stadig midler tilbage fra helhedsplanen 

 Vi mangler at modtage fakturaer for stativer og skilte til flagtrailerne, men p.t. er der kr. 19.000,- 

tilbage fra indsamlingen. 

 Der er indkommet ca. 19.000,- i kontingent i 2021, hvilket lyder i underkanten. Det er mangel på 

medlemmer der er årsagen. 

Nyt fra formand 

 
02/2022: 19:10 – 19:30 

 Bo har meddelt, at han af personlige årsager melder sig ud af undergrupperne og bestyrelsen. 

 Jacob har fået et program til at sende reminder om betalingskort der udløber til medlemmer. Det 

er modtaget positivt fra bestyrelsen. HS kontakter Jacob og beder ham sætte det i gang. 

 Der har for nogle været problemer at oprette sig som medlem i DUR og betale kontingent. HS 

vender det med Jacob om at teste, og eventuelt tilrette indmeldelsessiden og sende mail med 

bekræftelse. 

 

Regelsæt for ansøgning om tilskud fra DUR 

 
03/2022: 19:30 – 19:50 
 
På bestyrelsesmødet 23. november 2021 blev det besluttet, at der skal udarbejdes et regelsæt for 
ansøgning og uddeling af økonomisk støtte fra DUR. 
 
Oplæg til tekstforslag er vedhæftet dagsordenen som bilag. 
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Beslutning:  

 Teksten er godkendt med rettelser til nedenstående ordlyd. 

 Det fremlægges på generalforsamlingen med første uddeling i efteråret. 

 
Forslag til betingelser for støtte til projekter: 
 
Dianalund Udviklings Råd (DUR) yder støtte til kulturelle, sociale og sportslige aktiviteter til gavn for beboere 
i postnummer 4293 gennem vores Lokalværdipulje. Støtten uddeles op til 2 gange årligt til projekter, der kan 
skabe værdi og styrke fællesskabet i vores område. 

Der offentliggøres 2 måneder før ansøgningsfrist, om muligheden for at søge støtte, og hvilket beløb der 
totalt er afsat af DUR’s midler til støtte af projekter. 

De år, hvor der ikke er overskud i DUR’s budget til støtte, udloddes ingen midler. 

Følgende betingelser skal være opfyldte for at komme i betragtning til at modtage støtte fra DURs 
Lokalværdipulje: 

 Den ansøgende klub eller forening eller arrangement hører hjemme i postnummer 4293. 

 Aktiviteten, der søges støtte til, styrker de positive fællesskaber, blandt områdets beboere 

 Aldersgrænse for at ansøge er minimum 18 år 

 De giver ikke donationer til enkeltpersoner, politiske partier eller politiske foreninger, samt religiøse 
formål 

 

Aktuelle aktiviteter og projekter 

 
04/2022: 19:50 – 20:45 
 

 Flagalléen 

o Status på opbygning af trailere. 

 Første trailer blev fremvist ved mødets begyndelse. De sidste 2 trailere bliver 

færdigmonteret i morgen. 

 Flagstænger skal monteres med flag og fordeles på de 3 trailere. 

 Klaus køber 12 bespændingsremme og 3 refleksrør 

 Vi mødes til flagmontage torsdag den 13. kl. 18:30 ved trailerhallen. 

 Præsentation ved centeret. 

 Lørdag den 22. kl. 10:00 – 13:00 på pladsen foran pølsevognen 

 Alle 3 trailere – bemanding af bestyrelsen 

 Arne laver indlæg til medierne om trailer og præsentation 

o Hvad gør vi ved manglende bemanding af flaggruppe? 

 Ingen foreninger har meldt sig. 

o Hvad svarer vi Filadelfia angående flagallé til deres jubilæum den 7. februar? 

 Arne meddeler Filadelfia, at hvis de kan stille med mandskab til at sætte flagene 

op, kan vi formentlig skaffe folk til at tage dem ned. 

 Naturgruppen 

o Intet nyt 

 Minigolf på Filadelfia 
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o Sorø Kommunes forvaltning har indstillet til kommunalbestyrelsen at godkende aftalen 

med Filadelfia i 3 år ad gange i op til 15 år. 

o Vi afventer herfra. 

 Julebelysning 

o Skal vi fortsætte arbejdet med julebelysning i 2022? 

o Vi arbejder videre med projektet for at finde midler til den årlige montageomkostning. 

 Padeltennis 

o Der er kommet kr. 10.000.- som donation. 

 Nye aktiviteter 

o Skal vi inviteret til et Borgermøde for at få nye ideer? 

 Vi foreslår at der afholdes et inspirations-arrangement i forbindelse med MÆRK 

DIANALUND. 

Hvad har vi til Ugebladet og andre medier 

 
05/2022 20:45 – 21:00 
 
Indlæg til Facebook, dianalund.dk, ugebladet, dianalundbladet.  
Evt. en presseansvarlig. 
 
Beslutning: 

 Der har været indlæg i SN-nyheder og ugebladet med nytårsstatus fra DUR.  

 Arne kontakter medier vedr. præsentation af flagtrailere. 

Evt. 

 
06/2022: 
 
Næste møde: 

 8. februar kl. 19:00 – 21:30 

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

Hjemmeside: 

 HS kontakter Jacob for at få tilpasset oversigten over bestyrelsesmedlemmer, efter Marianne, 

Sascha og Bo er gået ud. 


