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Referat fra  bestyrelsesmøde i 
Dianalund Udviklings Råd 

tirsdag, den 9. august 2022 kl. 19.00 til 21.30 

Lokale 4, Borgerhuset 

 

Referent: Henrik S 

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

Afbud: Karin, Kasper, Kirsten, Michael 

Fraværende  

 

De anførte tider er vejledende 

 

Godkendelse af referat og dagsorden, samt orientering fra kassereren. 

 
30/2022: 19:00 – 19:10 
 
Beslutning: 

 Godkendt 

Nyt fra formanden 
 
31/2022: 19:10 – 19:30 

 Orientering om kassereren. 
o Kassereren har af private årsager ønsket at trække sig fra opgaven. 
o Vi skal derfor have fundet en ny kasserer.  
o Anne, Jacob og Claus kontakter forskellige kandidater. 
o Vi skal gerne have besat pladsen indenfor 2 uger fra d.d. 

 DUR’s repræsentant i Sorø Kommunes trafiksikkerhedsråd 
o Mail fra Jan Månsson. 
o HS inviterer Jan Månsson til næste bestyrelsesmøde, for gensidig orientering. 

 Partnerskab Røgfri Fremtid 
o Henvendelse fra kommunen og deltagelse i en kampagne. 
o Overdraget til Eventgruppen, som afholder et arrangement på torvet til efteråret 
o DUR bidrager med kr. 1.500,- til præmie til den vindende klasse/det vindende hold. 

 Madoase 
o Vi har rakt ud til dem efter deres henvendelse og afventer svar herpå. 

 Dianalundfolder 
o Er sat i værk og fordelt til de 2 lokale mæglere i byen samt ejendomsmæglere i Sorø. 

 Emails med anmodning om overførsel 
o Pas på spam mail. 

 Trolden Ivan 
o Har fået nyt hjem i Mariager Kommune. 

 Renovering af hundeskoven 
o Nyt hegn er etableret. 

 

Aktuelle aktiviteter og projekter 
 
32/2022:  
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 Dianalund Loopet – ansøgning om genoptryk af nye rutefoldere 

o Tilbud på kr. 10.116,- på genoptryk af 3 x 1000 stk. 

o HH bærer den videre og melder tilbage til KC. 

 Fællesmøde for lokalrådene i Sorø Kommune, emner til. 

o Kristine deltager 

 Flagallé-gruppen – anmodning om kontraktfornyelse.  

o Den nuværende aftale fungerer godt, og flagallé-gruppen har fremsat et ønske om at  

forlænge aftalen med DUR.  

o Vi arbejder på at finde en løsning, der sikrer en fortsat drift af flagalléen.  

o HS udarbejder oplæg til ny kontrakt 

 Picnickoncerterne - selvstændig konto? 

o Der kommer et regnskab fra Daniel på de afholdte koncerter. Derefter tages der stilling til, 

om der skal oprettes en selvstændig konto til gruppen. 

o Der har været lidt praktiske udfordringer mht. adgang til elskab og scenetæppe.  

 DUR’s kontakter til Picnickoncerterne drøfter hvordan disse udfordringer fremover 
undgås. 

 Event gruppens anmodning 
o DUR bevilger op til kr. 3.000,- til Haloween i Borgerhuset. Øvrige projektansøgninger drøftes 

på et dialogmøde med Eventgruppen. 
o Gruppen indkaldes til næste bestyrelsesmøde i oktober.  

 Mærk - næste skridt og regnskab 
o Merete Sommer skal have refunderet sit udlæg. 
o Jacob beregner overskuddet på ølsalg, så vi får afregnet med fodboldklubben. 
o Opstart af forberedelse til næste MÆRK 20. september kl. 19.30. 

 Jacob er ordstyrer 
 Anne eller Kristine køber drikkevarer. 

 Helhedsplansmidler 
o Forskellige ideer blev drøftet. 

Indlæg til Ugebladet og andre medier 
 
33/2022: 
 

 Kristine taler med Seifert. 

 

Evt. 
 
34/2022 
 
Næste møde: 

 4. oktober, kl. 19.00 – 21.30 

 

 HS kontakter SHHBI ang. møde om fjernvarme. 

 HH skaffer en nøgleboks med lås til elskabsnøglen. 


