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Sekretær  Peder Paars vej 4 E-mail: sekretaer.dur@gmail.com 
Jacob Krüth 4293 Dianalund  Tlf. 3079 3242 

 

Dagsorden bestyrelsesmøde i Dianalund Udviklings Råd 

tirsdag, den 04.oktober.2022, kl. 19.00 til 21.30 

Lokale 4, Borgerhuset 

 

Referent: Jacob 

Deltagere: Claus, Henrik S, Jacob, Karin, Klaus, Kristine, Michael 

Afbud: Henrik H., Anne, Kasper 

Fraværende Kirsten 

 

De anførte tider er vejledende 

 

Godkendelse af referat og dagsorden, samt orientering fra kassereren. 

 
35/2022: 19:00 – 19:10 

• Økonomi v/Kassereren 

• Kasseren informerede om DUR’s beholdning i banken og fordelingen af dem i forhold til allerede 

aftalte projekter. 

• Vi betaler i øjeblikket negative renter af vores indestående, der stilles spørgsmål om DUR betaler 

denne rente for alle undergrupper eller om de enkelte undergruppers konti selv skal dække dette? 

Beslutning: 

• Undergrupperne opfordres til at kontakte DUR’s bestyrelse såfremt de ønsker økonomisk hjælp 

til at betale de negative renter på deres indestående. 

 

Nyt fra formanden 
 
36/2022: 19:10 – 19:30 

• Hjemmeside opdateret 

o DUR sender information til webmaster med kendte opdateringer for 

foreninger og virksomhedsadresser.  

o Regler for optagelse af foreninger på Dianalund.dk skal drøftes på et 

kommende bestyrelsesmøde. 

• Nøglebrikker/nøgleboks 

o DUR har 4 nøgler som kan anvendes til kælderen. 

o Fordelingen af nøgler tages op på næste møde. 

• Kassererposten herunder adgang til digitalpost 

o Både Kasser og formand har adgang til DUR’s konti i banken, begge skal 

godkende hævninger. Tilsvarende kan begge læse DUR’s ePost. Dette for 

at sikre backup på disse roller i bestyrelsen.  

• Fælles Lokalrådsmøde  

o Formanden fortalte kort om mødet, herunder behovet for en fælles 

indgangsvinkel til Sorø kommune.  

o Lokalrådene deltager i økonomiudvalgsmødet den 5. oktober. 
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• Budgetforslag høringssvar 

o DUR har fremsendt høringssvar, herunder med input til 

Pilegårdstrekanten samt cykelstier i lokalområdet. Glædeligt at se der 

fortsat er afsat midler til renovering af den lokale folkeskole.  

• Økonomiudvalgsmøde 5/10 

o Formanden deltager på dette møde sammen med de andre lokalråd 

• Padeltennis – status 

o Gruppen arbejder på at finde en ny tæppeleverandør. 

o Der arbejdes på ansøgninger til projektet. 

o Søren Borup laver indstilling til økonomiudvalg i oktober måned. 

• Minigolf status 

o Banen er renoveret og der udestår enkelte opgaver omkring beskæring 

af vegetation og indkøb af opbevaring til golfkøller. 

• Orientering fra Henrik Salling om Fremtidens energikilder fra stormøde i 

Stenlille 

o Henrik Salling informerede om emner fra mødet, herunder fjernvarme 

som undersøges i 11 bysamfund i Sorø Kommune.  

o DUR afventer yderligere udmeldinger fra Sorø kommune om emnet, samt 

kommende opfølgninger på mødet i Stenlille. 

 

Besøg fra eventgruppen 
 
37/2022: 19:30-20:00 

• Storskærmsarrangement 

o Den oprindelige pris er steget grundet ændring af lokation for 

arrangement samt pris på leje af storskærm. 

o Eventgruppen søger om tilskud hos Sparekassen Sjælland og vender 

tilbage til DUR med ønske om tilskud.  

o Der er opsat information om disse arrangementer i udhængs-skabene i 

Centeret og i Holberghallen. 

• Røgfri fremtid 

o Dette arrangement aflyses grundet manglende opbakning fra den lokale 

skole.  

• Halloween 

o Der afholdes en mindre version end sidste år, dette sker den 30. oktober 

2022 ved og i borgerhuset.  

• Fastelavn 2023 

o Der arbejdes på et fastelavnsarrangement i 2023. 

 
Beslutning: 

• DUR støtter samlet økonomisk med op til 15.000kr til storskærmsarrangementerne. 
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• DUR støtter med op til 3.000kr til Halloween arrangement. 

 
 
 
 

Aktuelle aktiviteter og projekter 
 
38/2022: 20:00-20:15 samt 20:45-21:15 
 

• Pilegårdstrekanten 

o DUR har indsendt høringssvar til Sorø kommunes økonomi. 

o DUR tager initiativ til en dialog med Sorø kommune om plan for 

Pilegårdstrekanten. 

• Helhedsplansmidler 

o Vi afventer svar fra Sorø kommune i forhold til DUR’s forslag til fordeling 

af de resterende helhedsplansmidler. 

o Et punkt på økonomiudvalgsmødet den 5. oktober hvor lokalrådene 

deltager, tages emnet omkring bureaukrati ved udbetaling af 

helhedsplansmidler op. 

• Udviklingspulje 

o DUR er blevet bevilget penge til indkøb af lydanlæg til scenen samt 

borde/bænkesæt af Sorø kommune. 

o Der skal træffes aftale med lokale aktører om opbevaringsplads til disse 

enheder. 

o Der er stadig midler tilbage i udviklingspuljen, disse skal søges inden 1. 

januar 2023. 

• Valg til trafiksikkerhedsråd 

o Jan Månsson har valgt at trække sig fra trafiksikkerhedsrådet. DUR 

takker for hans indsats i rådet. 

o Der skal vælges 7 repræsentanter i alt til trafiksikkerhedsrådet fra 

lokalområderne i kommunen. 

o DUR ønsker at stille med en eller flere kandidater til 

trafiksikkerhedsrådet. 

• MÆRK - næste skridt, herunder søge midler til MÆRK 2023 

o Et kort referat af workshop omkring MÆRK Dianalund afholdt i september 

2022. 

o De nuværende elementer i MÆRK Dianalund foreslås delt ud på 

forskellige dage i 2023 for at sikre mere klare formål for hvert element 

samt en mindre belastning på de frivillige som driver arrangementerne. 

• Medlemsrekruttering 

o DUR har haft en øget rekruttering gennem 2022. 

o DUR ønsker fortsat at holde fokus på at rekruttere og fastholde 

medlemmer 
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Beslutning: 

• Pilegårstrekanten 

o DUR’s forslag er en kommunal byggemodning i stil med Klokkeskovgården, og 

Færøvejkvarteret, samt at det nuværende udbud deles op i mindre enheder for at give 

mulighed for mindre entrepriser kan byde ind og sætte gang i udbygningen af Dianalund. 

• Udviklingspulje 

o Jacob byder ind på indkøb af lydanlæg. 

o Henrik H. byder ind på indkøb af borde/bænke sæt. 

o Bestyrelsens opfordres til at tænke på mulige udviklingsemner samt økonomi for disse og 

medbringe til næste bestyrelsesmøde. 

• Valg til trafiksikkerhedsråd 

o DUR’s bestyrelse indstiller Michael Bauer og Karin Dam Pedersen til 

trafiksikkerhedsrådet. 

• MÆRK 2023 

o Der er umiddelbart ikke opbakning lokalt til et Grundlovsarrangement i Dianalund, DUR 

involverer sig derfor ikke i et sådant arrangement i 2023 

o Et byfestarrangement ser ud til at have lokal opbakning, DUR arbejder videre i 

samarbejde med andre aktører om at arrangere et sådant til afholdelse medio august 

2023. 

o Jacob indkalder til opstartsmøde primo november med henblik på at tegne de store linjer 

for næste års MÆRK og ansøgning om midler fra eventpuljen i Sorø kommune.  

• Medlemsrekruttering 

o Undergrupper under DUR opfordres til at bistå med hvervning af medlemmer i 

forbindelse med deres arrangementer 

▪ Halloween 30/10 Anne Greve foreslås til dette 

o DUR rækker ud til lokale idrætsforeninger for at søge om samarbejde til 

medlemsrekruttering. 

o I forbindelse med storskærmsarrangement ved VM i fodbold ønsker DUR også at være 

tilstede for at hverve medlemmer. 

▪ 26/11 + 30/11 Karin Dam og Kristine deltager 

o Undersøge mulighed for QR kode som kan lede helt frem til processen på Dianalund.dk 

hvor medlemskab oprettes. 

 
Besøg fra trafikråd  
 
39/2022: 20:15 – 20:45 
 

Jan Månsson giver en kort orientering om trafikrådet. 

Beslutning: 

• Punktet udgår da Jan Månsson har trukket sig fra posten som medlem af trafiksikkerhedsrådet. 
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Indlæg til Ugebladet og andre medier 
 
40/2022: 21:15-21:25 
 

• Storskærmsarrangement 

• Handel lokalt  

Beslutning: 

• Storskærmsarrangement annonceres i byens blad under DUR’s annonce 

• Vi kontakter ugebladet med henblik på DUR’s opfordring til at handle lokalt for at sikre lokale 

butikker i fremtiden. 

 

Evt. 
 
41/2022: 21:25-21:30 
 

• DUR ønsker at opfordre Dianalunds borgere til at handle lokalt for at sikre vi også har lokale 

butikker i fremtiden. 

• Punkt til næste møde, evaluering af bestyrelsesmøderne og arbejdsformen omkring disse. 

• Karin Dam deltager i borgermøde omkring Vision og plan strategi den 27/10. Formanden 

udarbejder høringssvar og fremsender.  

 
 
 
Næste møde: 

• 13. 12.2022, kl. 18.00 – 21.30, sandwich som forplejning i forbindelse med mødet 
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