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Referat fra bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 

Tirsdag, den 3. maj 2022, kl. 19.00 til 21.30 

Lokale 4, Borgerhuset 

 

Referent: Henrik S. 

Deltagere: Anne, Claus, Henrik H., Henrik S, Jacob, Karin, Kirsten via Teams, Klaus, 

Kristine, Michael 

Afbud:  

Fraværende Kasper, Lis 

 

De anførte tider er vejledende 

 

Godkendelse af referat og dagsorden, samt orientering fra kassereren. 

 
19/2022: 19:00 – 19:10 
 

 Midler fra helhedsplanen 

o Der er midler til rådighed fra Kommunen, som gerne skal disponeres i år. 

 Midler til Minigolf fra Kommunen.  

o Der er midler til rådighed fra Kommunen, som gerne skal disponeres i år. 

Beslutning: 

 Præsentationsrunde for Michael. 

 Referat og dagsorden er godkendt. 

 Klaus kontakter Mads vedr. træk kr. 480,- på erhvervskontoen med tekst VDK, 4. april. Bed om kopi 

af bilag til kassereren. 

 Fremsendt regnskabsbilag tages til efterretning. 

Nyt fra formanden 
 
20/2022: 19:10 – 19:30 
 

 Orientering om inkassosag 

o Beløbet er betalt. Omhandlede et Oyster mobil abonnement, som forsøgt opsagt mundtligt 

og ikke skriftligt, hvorfor det røg til inkasso. Det dækker formentlig DUR’s 

mobilabonnement, som sidder i en Lenovo tablet, der blev overdraget til foregående 

bestyrelse. Abonnementet opsiges hos Oyster.  

 Flagallé var oppe i anledning af Filadelfias 125 års jubilæum og Prinsesse Maries besøg. 

o Filadelfia betaler for den ekstra flagdag. HS udarbejder og sender faktura på 

omkostningerne. 

o Der var ikke flag på Stationsvejen, så rutekort på flagtrailere skal opdateres. 

 Ny kontaktperson ved Hundeskoven, har kontaktet ang. udskiftning af hegn ved hundeskoven. 

o Vedligeholdelse hører ikke under DUR men Sorø Kommune, TMD, Kim ?? 

 Valg af kasserer 

o Klaus har en kandidat, som vender tilbage i morgen. 

o Alternativt overtager Henrik S. kassererposten og Jacob sekretærposten. 

o Der arbejdes på overdragelse senest 1. juni – gerne tidligere. 
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 Bestyrelses-kontaktpersoner for undergrupper. 

o Minigolf 

 Karin 

o Naturgruppen 

 Kirsten 

o Dianalund Event / DUR Event 

 Eventgruppen inviteres til et møde Indkaldes til møde den 7. juni kl. 19:30. 

for at vi får en dialog om, hvad de har af fremtidsplaner og hvad de gerne vil 

arbejde med. 

o Padeltennis 

 Forslag om at Padeltennis vælger en kontaktperson til DUR – evt. Esben. 

o Mærk Dianalund 

 Jacob 

o Picnickoncerter 

 Henrik H. 

o Skt. Hans i børnehøjde 

 Karin – kontakter spejderne for at høre, om de stadig har opgaven. Hvis de har 

opgaven trækker DUR sig ud. 

o Flaggruppen 

 Klaus 

o Bosætning 

 Kristine 

o E-Dur 

 Klaus. 

 

 Prioriteringssager for bestyrelsen 

o Kontakt til Sparekassen om ny bestyrelse og kasserer 

 Afventer til svar fra Klaus’ kandidat. 

 Kristine kontakter Mads i Sparekassen for procedure for overdragelse. 

o Mærk Dianalund 

 Ruller på fuld tryk. Der er stadig gang i mange processer. 

 Styr på foreninger lørdag, kulturnat fredag. 

 Lidt åbne punkter vedr. festen lørdag. 

 Der mangler nogle politikere til søndag. 

o Picnickoncerter 

 Henrik H. tager kontakt til Daniel Skovlykke og etablerer et møde snarest. 

o Dianalund Event 

 Inviteres af sekretæren til næste bestyrelsesmøde – i starten af mødet. 

o Skt. Hans i børnehøjde 

 Spejderne kontaktes. 

 Nøglebrikker – 6 stk. Navneliste til Jørgen Mogensen 

o Flyttes til næste møde, den 7. juni. 
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 Foreningens adresse.  

o Ændring i CVR-registrering 

 Kristine forsøger at rette – evt. kontakte VIRK.DK 

o Ændring på Dianalund.dk 

 HS beder Jacob Thygesen om at ændre foreningsadressen Dr. Sells Vej 36, 4293 

Dianalund. 

 Kontingentopkrævning -  abonnement, metode 

o Der skal oprettes en funktion med mobilepay-subscriptions. HS beder Jacob Thygesen om 

at få det etableret, så det er klar til MÆRK! – Gerne så det også kan integreres på 

hjemmesiden. 

o Penso-Pay løsningen skal fortsætte. 

o Medlemshvervning startes op via MÆRK. 

 Historiske beslutninger 

o HS gennemgår gamle referater og laver en liste over åbne emner. 

 Udlejning af flag til private 

o Kristine står for udlejning, og udleverer flag, stænger og spyd fra kælderen under 

Borgerhuset. Indtægter går ind på Flaggruppe-kontoen. 

 Repræsentanter fra DUR til Sorø Kommunes Trafikråd 

o Henrik H. og Michael Bauer 

Aktuelle aktiviteter og projekter 
 
21/2022:  

 Naturgruppen 

 Minigolf på Filadelfia 

 Padeltennis 

o Indkaldes til møde den 7. juni kl. 20:00 

 Øvrige igangværende aktiviteter 

 

Indlæg til Ugebladet og andre medier 
 
22/2022: 

 MÆRK! 

 

Evt. 
 
23/2022 
 

 Nyt punkt til fremtidige dagsordner:  

o Årshjul. 

 
Næste møde: 

 7. juni 2022, kl. 19.00 – 21.3 


