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Referat fra bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 

tirsdag, den 7. juni 2022, kl. 19.00 til 21.30 

Lokale 4, Borgerhuset 

 

Referent: Henrik S. 

Deltagere: Anne, Claus, Henrik H., Henrik S, Jacob, Karin, Kristine, Klaus, Michael 

Afbud: Kirsten, Kasper 

Fraværende  

 

De anførte tider er vejledende 

 

Godkendelse af referat og dagsorden, samt orientering fra kassereren. 

 
24/2022: 19:00 – 19:30 
 

 Mette Larsen, ny kasserer, kommer og hilser på et kvarters tid kl. 19, så vi lige møder hinanden.  

Beslutning: 

 Overdragelsesmøde med Lis, Mette, Kristine og Henrik H, på torsdag i Sparekassen i Sorø. 

Endelig konstituering af bestyrelse og –poster: 

 Formand: Kristine Christiansen 

 Næstformand: Henrik Oscar Henriksen 

 Kasserer: Mette Larsen 

 Sekretær: Henrik Salling 

 Bestyrelsesmedlem: Claus Thygaard 

 Bestyrelsesmedlem: Klaus Steen Larsen 

 Bestyrelsesmedlem: Michael Bauer 

 Bestyrelsesmedlem: Jacob Krüth 

 Bestyrelsesmedlem: Karin Dam Pedersen 

 Bestyrelsesmedlem: Anne Greve 

 Suppleant: Kirsten Skovgaard 

 Suppleant: Kasper Saltoft Koch 

 Revisor: Susanne Larsen 

 Revisor: Merete Sommer. 

 Revisorsuppleant: Ivan Christiansen 

 
 

Nyt fra formanden 
 
25/2022: 19:30 – 20:00 
 

 Overdragelsesdokument og årshjul 

o KC udarbejder overdragelsesdokument med beskrivelse af what-to-do ved fremtidige 

formandsskift. 

 Dianalund folder 

o Betalt af Sorø Kommune. Tekst fra bosætningsgruppen. 

o Omdeles til byens ejendomsmæglere, bibliotek m.v. 
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 Tersløse lokalråd 

o Tersløse Byforening har ønsket at blive registreret som et lokalråd i Tersløse, men har fået 

afslag fra kommunen. 

 Madoase i Dianalund 

o Har kontaktet formanden for evt. hjælp til at oprette en afdeling af ”Stop spild Lokalt” i 

Dianalund. 

o De ønsker hjælp til etablering af en forening med en bestyrelse, lokaler – som er godkendte 

til fødevareopbevaring og –håndtering - til udlevering af overskudsmad fra de lokale 

supermarkeder. 

o KC svarer på henvendelsen og foreslår henvendelse til Centerforeningen, Skolen etc. og 

tilbyder opslag på Dianalund.dk. Anbefaler kontakt til Byens Blad for en omtale. 

 Kulturweekend i 2. – 3. september i Borgerhuset 

o Vi er blevet tilbudt en stand i forbindelse med arrangementet i Borgerhuset – evt. til 

tegning af medlemmer. 

o 4. september er der Kunsthåndværkermarked på Kunstnergaarden. 

 Flagallé-gruppen – anmodning om kontraktfornyelse. 

o Ansøgning fra flere om at få en kontrakt på flagalléen fremadrettet. 

o Punktet kommer på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde. 

 Udviklingspulje 

o HOH har søgt til Bord/bænksæt og lydanlæg. Afventer svar på ansøgningerne. 

 LAG Bestyrelse 

o CT har været til møde om den nye LAG-forening, som dannes mellem Sorø, Odsherred, 

Kalundborg og Holbæk Kommuner. 

o CT deltager i stiftende møde i Svinninge. 

 Medlemshvervning. 

o Sankt Hans i børnehøjde: 

 Anne  

 Karin  

o Kulturweekend i Borgerhuset: 

 Claus Thygaard kan den 2. sept. 

 Anne og Kristine kan den 3. sept. 

o Kunsthåndværkermarked på Kunstnergaarden: 

 

Besøg fra Padel-gruppen 
26/2022: 20:00 – 20:20 
 

Dialogmøde med 4 medlemmer fra Padel-gruppen. 

 Projektet igangsat primo 2021. 

 Placering er aftalt med kommunen 

 Det er svært at skaffe penge fra fonde til projektet p.g.a. den langvarende proces med kommunen 

om placering. 

 Mangler at få finansieret ca. 400.000 ud af et totalbudget på 1.050.000,-. 
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 Henrik H. er kontaktperson i DUR, og deltager gerne i møder med Padel-gruppen. 

 Padelgruppen sælger drikkevarer i forbindelse med Picnic-koncerterne – HOH søger om bevilling. 

 

Aktuelle aktiviteter og projekter 
 
27/2022: 20:20 – 20:50 
  

 Naturgruppen 

o Orientering ved CT om posten ved foreningsløbet ved MÆRK. 

o Deltager måske i Kulturweekenden. 

o Aftale med Tersløsegård om blomstereng foran gården. 

o Aftale med Blomstergården om etablering af et stykke. 

o Sår blomster rundt om petanque banen Ved Banen. 

 Minigolf på Filadelfia 

o Plan B kan gå i gang til August. 

o Der tages kontakt til Filadelfia for et opfølgningsmøde, hvor der afstemmes forventninger. 

 Eventgruppen – oversigt fra gruppen over aktiviteter og budget. 

o Oversigten er ikke modtaget fra gruppen, som ønsket og lovet. 

o HS rykker for et svar. 

 Mærk Dianalund – kort overordnet evaluering 

o Godt gået. 

o Der holdes et internt evalueringsmøde med gruppen – Jacob inviterer: Jørgen Mogensen, 

Merete Sommer, HOH, HS, KSL, KC MDP. 

o Ros for arrangementet fra Finn Pilgaard Beyer 

 Øvrige igangværende aktiviteter 

o Dianaloopet ansøger om genoptryk af 3 x 1000 kort. 

o Vi beder om et konkret tilbud herpå.  

Indlæg til Ugebladet og andre medier 
 
28/2022: 

 KC taler med Jacob Thygesen om indlæg/referat/evaluering af MÆRK. 

Evt. 
 
29/2022 
 

 Jacob tager teten med at få vores medlemssystem til at fungere i samarbejde med Jacob Thygesen. 

 Kan der tændes lys på banen, når der er nogle ”drenge”, der vil etablere en fodboldturnering på 

banen om fredagen. Låne nøgle til elskab. 

 Ungdomshus 

 
Næste møde: 

 9. august 2022, kl. 19.00 – 21.30 
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Underskrifter: 
 
 
 
_____________________ ______________________ __________________   __________________ 
Kristine Christiansen Henrik Oscar Henriksen Henrik Salling                Claus Thygaard 
Formand  Næstformand  Sekretær  
 
 
_____________________ ______________________ __________________   __________________ 
Klaus Steen Larsen Michael Bauer  Jacob Krüth                Karin Dam Pedersen 
 
 
_____________________  
Anne Greve 
 


