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Referat bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 

Mandag, den 4. april 2022, kl. 19.00 til 21.30 

Lokale 4, Borgerhuset 

 

Referent: Henrik S. 

Deltagere: Anne (AG), Claus (CT), Henrik H (HOH), Henrik S (HS), Jacob (JK), Karin 

(KDP), Kasper (KK), Kirsten (KSM), Klaus (KSL), Kristine (KC) 

Afbud: Lis (LB) 

Fraværende Michael (MB) 

 

De anførte tider er vejledende 

 

Godkendelse af referat og dagsorden, samt orientering fra kassereren. 

14/2022: 19:00 – 19:10 
 
 

Nyt fra formanden 
 
15/2022: 19:10 – 19:30 
 

 Konstituering af bestyrelsesposter: 

o Formand: Kristine Christiansen 

o Næstformand: Henrik O. Henriksen 

o Sekretær: Henrik Salling 

o Kasserer: Vacant 

o Fastsættelse af valgperiode for bestyrelsens medlemmer iht. vedtægternes pkt. 3.3. 

Vedtægter medsendt som bilag. 

 På valg 2023: Klaus (E), Claus (F), Anne (B), Michael (B) 

 På valg 2024: Henrik O. H (E)., Karin (F), Jacob (I), Henrik S (B), Kristine (B) 

 Mødeplan for bestyrelsesmøder 

o Generelle møder: Tirsdag i den første lige uge i lige måneder. 

 14. juni 

 9. august 

 4. oktober 

 13. december 

 7. februar 2023 

 4. april 2023 

o Ekstra møde afholdes 3. maj 2022, kl. 19:00  

 Opdatering af hjemmeside med nye bestyrelsesmedlemmer 

o Fotos 

o Mailadresser 

 Adgang til fællesdrev 

o Kasper kontakter Jacob Thygesen for at overføre dokumenter fra Dropbox til et fælles 

Google drev 

 Kontakt til bank i fortsættelse af nyvalgt bestyrelse 

o HOH spørger om Michael Bauer vil tage kassererposten. 
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o Hvis MB ikke vil tager Jacob Krüth kontakt til Lis for at høre, om hun vil fortsætte. 

Aktuelle aktiviteter og projekter 
16/2022:  
 

 Flagalléen 

o Næste dato for flagallé: 16. april og 17. april 

 Karin organiserer folk til de første 2 dage i april. 

 Klaus kontakter Thomas, om han kan koordinere og aktivere flere fra 

skoleklasserne om de øvrige flagdage. Kr. 2.000 pr. gang eller 25.000,- for alle 

gange. 

 Evt. få skolen til via Aula til at byde opgaven ud til forældre i de 5. og 5. klasser. 

o Aftale med interesserede foreninger 

 Thomas meldte tilbage, at de gerne vil tage opgaven for indeværende år, og evt. 

videreføre den for skoleklasser, der skal på studierejser. 

 Alternativt checker Karin med DIF, om de vil tage stafetten, da vi gerne vil holde 

opgaven i en forening, der er lokaliseret i postnummer 4293. 

 Hvis DIF melder fra, går vi videre med RSVGlobal Sorø. 

 Afventer til vi er på den anden side af Påsken 

o Kontraktoplæg.  

o Kontraktoplæg og mailkorrespondance medsendt som bilag 

 Naturgruppen 

o  Bevilget kr. 15.000,- til aktiviteter. 

 Minigolf på Filadelfia 

o Er i gang med plan B. 

o Processen er i gang. 

o Evt. krav om foreningstilknytning kan ligge i DIF. 

 Padeltennis 

o  Møde med foreningerne mht. placering. Det bliver formentlig på sportspladsen. 

 Øvrige igangværende aktiviteter 

o  Mærk Dianalund: 

 Søndag 5. juni er Grundlovsdag = Pinsedag. 

 Forslag: 

 Fredag: Kulturnat 

 Lørdag: Sport og frivillige + Fest om aftenen 

 Søndag (formiddag): Grundlovstale. 

 JK indkalder til næste ”Mærk Dianalund” Møde 

Indlæg til Ugebladet og andre medier 
 
17/2022: 

 Styr på medlemmer 

 Styr på flagallé 

 Mærk Dianalund 
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 Undergrupper 

 Ny bestyrelse af engagerede borgere 

 Favne bredt 

 DUR også for den yngre generation. 

Evt. 
18/2022 
 
KC spørger Arne, om midlerne reserveret til DUR i Helhedsplanen, og om midlerne (kr. 128.000,-) til minigolf 
er frigivet. 
Kirsten spørger Louise om hun ved noget om midlerne fra Helhedsplanen. 
 
 
Næste møder: 

 3. maj 2022, kl. 19.00 – 21.30 

o Prioritering af ideer og aktiviteter (HS tilpasser dagsorden). 

 14. juni 

 9. august 

 4. oktober 

 13. december 

 7. februar 2023 

 4. april 2023 

 


