
Dalmose, en by på sporet...

DalmoseGruppen er en levende, frivillig, 
initiativrig, beslutningsdygtig og stærk 

netværks- og aktionsgruppe samt 
lokalråd, bredt repræsenteret fra byen.

DalmoseGruppen består af flg. medlemmer
• Brugerrådet ved Atkærcenteret
• Borgerforeningen
• Dagli’ Brugsen Dalmose
• Dalmosehallen
• IF62
• Gimlinge idrætsforening
• Forældrebestyrelsen på Dalmose skole
• Forældrebestyrelsen i Dalmose  

Daginstitution
• FDF Dalmose (Frivilligt Drenge- og Pigeforbund)
• MAS ( Motionsgruppen Aktivitet og Samvær)
• K.O.K (Kreativ Oplysnings Kreds)
• Hashøj Jægerklub
• Borgere og ildsjæle (pt. er 3 valgt ind i bestyrelsen,  

men flere indgår i adhoc-grupper)

Forretningsudvalget i bestyrelsen
Formand
Jens Brandbyge Jørgensen
jens.brandbyge.j@gmail.com
Tlf. 2462 5534

Sekretær
Michelle A. De Cordier
michelle@allingham.dk
Tlf. 6136 2621

Kasserer
Pascal De Cordier
pdc@allingham.dk
Tlf. 6169 2087

Mia Ibsen
mia.ibsen@hotmail.com

Tlf. 2860 4583

Bodil Rasmussen
abr.rasumssen@hotmail.com

Jeanne Davidoff
jeanne.davidoff@gmail.com

Følg os på: https://www.facebook.com/dalmosegruppen 
og dalmose-by.dk

Foto: Dalmose og omegn



DalmoseGruppen – hvem er vi?
DalmoseGruppen er en levende, frivillig, initia-
tivrig, beslutningsdygtig og stærk netværks- 
og aktionsgruppe samt lokalråd, sammensat 
af repræsentanter fra foreninger, institutioner, 
erhvervsliv og interessegrupper i Dalmose.

Vi arbejder for:
• At styrke Dalmose by i alle sammenhænge og 

gøre byen til et attraktivt bosætningsområde 
i Slagelse kommune, hvor alle trives.

• At vores foreninger og interessegrupper har 
gode faciliteter og rammer, da det netop er 
her at mennesker mødes og det brede fæl-
lesskab styrkes.

• At samarbejdet mellem byens foreninger 
styrkes og arrangementer koordineres og 
udbredes til hele byen.

• At vores by er ren og pæn.
• At rekreative områder udbygges og vedlige-

holdes.
• At vi løbende har en plan for byens og lokal-

områdets positive udvikling. 

• Vi tror på, at byen styrkes når vi står sammen 
og vi kan trække på ressourcer i hele byen.

• Vi står stærkt, når vi styrker den gode kom-
munikation i Dalmose, med kommunen og 
med andre lokalområder.

Baggrunden for gruppen
I starten af 2015 tog Brugerrådet omkring 
Atkær centeret initiativ til et stormøde fordi 
man følte der skulle ske noget nyt. Man savnede 
liv, aktivitet og kommunikation. 
Initiativet resulterede i at repræsentanter fra 
foreninger, institutioner og erhvervsliv beslut-
tede at nedsætte en permanent arbejds grup pe, 
som fra start skulle sørge for at styrke kommu-
nikationen på tværs af byen og over for Slagelse 
kommune.

Siden da er DalmoseGruppen formelt blevet en 
forening og et lokalråd. Vi har sat mange projek-
ter i gang for at udvikle byen. Bla. har vi styrket 
vores branding af Dalmose med fokus på alle de 
positive historier vi har at byde på. Vi er i gang 
med at gøre skiltningen i byen synlig og har fået 
produceret en film om Dalmose, så potentielle 
tilflyttere hurtigt kan få det gode indtryk af 
området. Vi er i gang med at udvikle bymidten, 
så vi bla. skaber endnu større sammenhæng 

mellem fodsporet og byen, samtidigt skaber vi 
nye rekreative områder og aktivitetsbaner, for 
såvel byens borgere som fodsporets mange 
tusinde gæster.
Og det har netop stor betydning for en by 
som Dalmose, at vi arbejder med at bevare og 
udvikle de faciliteter og rammer vi har i stedet 
for at afvikle!

DalmoseGruppens succes og resultater har 
skærpet vores tro på, at samarbejde og gåpå-
mod er vejen til et stærkere Dalmose, som kan 
tage kampen op mod fremtidens udfordringer, 
samt sikre et større sammenhold blandt 
byens borgere.

Dalmose, en by på sporet!


