
4. april 2016

Møde i Dalmosegruppen, Atkærcenteret 19.00- 21.30
Tilstede: Henrik, Jens, Jeanne, Pascal, Michelle, Johny, Bodil, Tina, Ebbe, Lars, Tine og Kjeld.

Ref: Tine og Kjeld

Jens bød velkommen. Tina, konstitueret skoleleder fra Dalmose skole, er ny i gruppen, hvorfor vi indledte mødet
med en præsentationsrunde.

Til mødet manglede repræsentation fra Dalmose Hallen, FDF!

Pt. 1 Klovneløb Dalmose d. 4. juni 2016

Tine orienterede om arrangementet, og planlægnings status. Plakater, mind map og ruteplan blev 
uddelt og beskrivelse af løbet bliver tilrettet og rundsendt med referat. Der skal bruges 7-8 
personer til poster på ruten, hvor flg. Tilmeldte sig, Tina, Henrik, Ebbe, Michelle, Tine.
Tine har ansøgt om tilladelse til afholdelse af løbet hos politi og Slagelse kommune og bedt politiet
om hjælp fra politi hjemmeværnet.
Flag allé opsættes via borgerforeningen.
Det blev foreslået at alle hjælpere ved løbet, bærer ens trøjer evt. med tekst ”Dalmosegruppen” og
vores lokal sponsors logo.
Daglig Brugsen er arrangementets lokal sponsor der bidrager med et pitstop på ruten og sørger 
for præmier til bedst udklædte deltagere i løbet.
Borgmesteren ”skyder” løbet i gang.  Michelle sørger for pressemeddelelse og hvis det er muligt 
sender til bladet ”I forbifarten”. Michelle sørger for større reklame banner til ophæng ved Brugsen.

Pt. 2 Stiftende generalforsamling d. 14. april
Overordnet er vi klar til generalforsamlingen, vedtægter er udarbejdet.
Jens kontakter alle deltagere i Dalmosegruppen, for at få bekræftet hvor mange som er 
interesseret i at være aktive og dermed en del af bestyrelsen. Alle var enige om at der på den 
stiftende generalforsamling, tydeligt bliver informeret om Dalmosegruppens opståen, historik og 
sammensætning og formål. Allerede udarbejdede vedtægter gennemgås, i overskriftsform.
Teknikaliteter omkring generalforsamlingen, så som velkomst, orientering om Dalmosegruppen, 
gennemgang af vedtægter, valgprocedure, ordstyrer, referent og stemmetællere samt dato for det 
første konstituerende møde i gruppen, sørger Henrik, Jens, Pascal og Michelle for.

Pt. 3 Byvandring med entreprenørservice 
Entreprenørservice er kontaktet og vi er på venteliste da byvandringer er populære. Johny, Pascal
og Jens deltager i byvandring når entreprenørservice vender tilbage med dato. 

Pt. 4 Landsbypedel
Bred orientering om kommunens oplæg.

Pt. 5 Høringssvar planstrategi Slagelse Kommune
Arbejdsgruppen er godt tilfreds med kommunens rettelse af Strategiplanen, så Dalmose og 
Flakkebjerg fremstår som et udviklingsområde, der skal udvikles og som tydeligt fremstår på 
kortmateriale i planstrategien. Dejligt at vi formår at trænge igennem til politikkere og embedsfolk.



Pt. 6 Fodsporets 5 års Fødselsdag
Fødselsdagen fejres d. 8. oktober
Gruppen har en henvendelse fra Anna Fjordside, fra den oprindelige følgegruppe til fodsporet, der 
ønsker at gøre noget særligt ud af afholdelsen af fodsporets 5 års fødselsdag. Vi er endnu ikke 
repræsenteret i denne gruppe, men Henrik tager kontakt til følgegruppen via Anna Fjordside, for at
vi kan få noget samarbejde op at stå med følgegruppen.

Pt. 7 Møde med Kommunale Ejendomme, d. 22. marts blev aflyst. 
Johny kontakter Kommunale Ejendomme for at aftale ny mødedato. Der var enighed på mødet om
vigtigheden af at vi får videregivet vores ønsker til brug af kommunale ejendomme så vi får 
medbestemmelse.

Pt. 8 Kontakt til Borgmesteren
Pascal har skabt en god kontakt til Sten Knuth, ved dialog og skriftlig korrespondance! 
Dalmosegruppen vil efter den stiftende generalforsamling, invitere Borgmesteren til et møde hvor 
vi vil fremlægge gruppens overordnede strategi og ønsker, for lokalområdet.

Pt. 9 Eventuelt
Pascal er gået i gang med indledende forundersøgelser, i forbindelse med ønsket om at etablere 
vandrehjem/kulturhus på Atkærcenterets 1. og 2. sal, i 10 tomme lejligheder.

Michelle har tilføjet en Web komponent (Årshjul) på vores hjemmeside. Alle redaktører af 
hjemmesiden kan tilføje og redigere aktiviteter og arrangementer.

Vi mangler vejledende skilte i hele lokalområdet. Tina bemærkede bla at man ved vejvisning til 
skolen ender på Atkærcentret. Michelle har forbindelse til skilte produktion.
Der var mange ønsker om vejledende og informative skiltninger. Pascal foreslog at der nedsættes 
en Ad Hoc gruppe!

Vi er blevet anbefalet at søge status af Lokalråd, efter stiftende generalforsamling.

Indkaldelse til den stiftende generalforsamling har været i Sjællandske og i Uge Nyt. I øvrigt er 
indkaldelsen også på hjemmesiden og på facebook hvor den er boostet op og indtil nu set af ca 
2000 personer.

Lokalarkivet fra Skælskør er ved at blive flyttet til de tomme fløj ved siden af daginstitutionen i det 
gl rådhus. Umiddelbart er det rolig benyttelse af lokalerne som daginstituitionen kan være tilfreds 
med. Håndværkerne er startet op med ombygning. 

Ref. Kjeld Jørgensen
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