
Referat
Møde i Dalmose gruppen

Mødedato: 1. februar 2016
Mødested: Atkærcenteret
Deltagere: Jeanne, Jens, Henrik, Johny, Bodil, Søs, Tine, Ebbe, Niels, 

Verner, Lars, Pascal, Michelle
Ordstyrer: Henrik
Referent: Tine

Pascal startede med at forklare om de tilsendte vedtægter. Der var lidt diskussion om 
hvor vores grænse skal ligge, ”skoledistrikterne” er forskellige alt efter om man kigger
på indskolingen eller på overbygningen. Der blev diskuteret frem og tilbage om 
forskellige modeller og det endte ud i at vi ændre det til at medlemmerne skal være 
bosiddende i 4261 eller have et tilhørsforhold til Dalmose.  Der var flere småændringer

af ord/sætninger som blev diskuteret og der var enighed om at ændre dem (se 
reviderede
vedtægter som sendes ud, i starten af uge 6).  Snak omkring punktet ”økonomi” 
Jeanne
forklarede om IF62’s vedtægter og vi valgte at følge dem. (se reviderede vedtægter).

Stiftende generalforsamling:
Der udfærdiges en standard dagsorden til den stiftende generalforsamling.
Dagli’Brugsen har generalforsamling først (ca. 45 min.)
herefter holder Dalmose gruppen stiftende generalforsamling.
- Valg af ordstyrer
- Valg af referent
- Hvad/hvem er vi?
- Godkendelse af vedtægter
- Valg af borgere
- Konstituering
Vi var enige om at der ikke skal være for meget diskussion om vores vedtægter ved 
generalforsamlingen.
Der annonceres i Skælskør avisen om generalforsamlingen og alle opfordres til at 
sætte det på div. digitale medier (Facebook, hjemmesider osv.) samt hænge plakater 
op på steder med meget ”trafik”.
OBS! Vi fik vist ikke aftalt hvem der laver opslag/invitation, dagsorden samt annonce 
– Meld tilbage til gruppen hvis det er DIG der gør noget af det.

Evt.:
Niels fortæller om kommunens planstrategi. Det er ikke tilfredsstillende at Dalmose er
placeret på kortet som en ”by uden vækstpotentiale” Vi snakkede om at det er 
nødvendigt at nedsætte en arbejdsgruppe som kan komme med et høringssvar når 
den næste/reviderede planstrategi kommer i hørring (om ca. en mdr.) derefter er der 
en tidsfrist på ca. 2 mdr. til at afgive vores hørringssvar. Vi skal have skabt en dialog 



med kommunen for at gøre opmærksom på os (Dalmose gruppen) 
Der blev med det samme nedsat en gruppe som gerne vil tage sig af et hørringssvar, 
gruppen består af: Michelle, Jeanne, Pascal, Jens og Henrik.

Projektgruppen:
Jens fortæller at de har haft møde i projektgruppen. Deltagerne er så småt ved at 
finde ud af hvad projektet skal munde ud i. Til næste møde, hvor også nogle fagfolk 
fra kommunen deltager, skal hvert område have 10 billeder med af positive ting i 
vores by. Jens ville gerne høre forslag til sådanne billeder og der blev flittigt 
diskuteret. Der kom forslag om at tage billeder af vores foreninger, fodsporet, skoven,
billeder fra fodsporets fødselsdag samt at sætte Atkærcenterets fotohold på opgaven. 
Vi blev enige om at der skal forsøges lavet et billede af foreningsverdenen i Dalmose, 
en slags collage samt at spørge Atkærcenterets fotohold og andre borgere i byen om 
de har nogle emner. Billederne skal formentlig bruges til at finde nogle fælles træk at 
arbejde videre med, på det næste møde i projektgruppen.

Fælles forum:
Henrik foreslog et fælles forum hvor vi kan dele dokumenter, årshjul, adresselister 
osv. han viste et forslag på www.ba.dk (Brugsens intranet) hvor vi kan få en plads, 
der blev diskuteret lidt om vi evt. kunne have sådan et forum på vores egen 
hjemmeside men vi blev enige om at vores egen side ikke er klar til at løfte denne 
opgave, hvorfor vi takkede ja til en plads på Brugsens intranet.

Ide-bank:
Enighed om at vores ide-bank skal på dagsordenen hver gang vi holder møde i 

Dalmose
gruppen og vi skal hurtigst muligt have oprettet en idebank på vores hjemmeside / 
ba.dk.

Bodil fortæller om status for/om Atkærcenteret, omhandlende ideerne om vandrehjem
og historisk folder omkring Dalmose og omegn. Atkærcenteret og brugerrådet 
arbejder i første omgang på en folder som skal lokke turister og andre interesserede 
til området, så der er potentiale for at åbne et vandrehjem. Johny fortæller at der 
allerede findes en lignende folder. Atkærcenteret undersøger dette, der er ingen grund
til at opfinde den dybe tallerken to gange. Gruppen mener ikke at vi behøver vente 
med at starte ”projekt vandrehjem” op.

Michelle foreslår at Atkærcenteret bruger hjemmesiden for at synliggøre deres arbejde
med ”projekt fodspor/vandrehjem”. Det tages med på næste møde i Atkærcenteret. 
Michelle foreslår også (som en plan-B) at man kunne organisere noget B&B i området,
hvis det ikke kan lade sig gøre med vandrehjem.

Bodil fortæller også om Atkærcenterets første foredrag (18/3) i en række af flere 
foredrag om byen og med fællesspisning inden selve foredraget.

Jens foreslår at vi inviterer Slagelse kommunes entreprenør-service ud til en 
byvandring,
hvor vi kan fortælle dem om vores konkrete ønsker, som at få åbnet op ind til 
fodsporet, så der ikke er så skummelt.

http://www.ba.dk/


Forslag om noget struktur for vores ide-bank, lidt snakken frem og tilbage om emnet,
der var meninger om at det nok kommer efter generalforsamlingen samt at vi skal 
være forsigtige med ikke at have for meget struktur, da det kan kvæle initiativerne, 
man skal kunne arbejde med det man brænder for, når man har lyst.

Michelle opfordre til at vi ligger så meget som muligt ud på vores facebookside.

Årshjul:
Aftalt at alle, så hurtigt som muligt sender deres fastlagte aktiviteter for 2016 til
Tine på tkgun@slagelse.dk så vi kan få lavet et fælles årshjul og få det sendt ud. 
Aftalen var at årshjulet skulle sendes med dette ref. men jeg (Tine) har valgt at 
trække det lidt, så Jer der ikke deltog på dette møde også har mulighed for at nå at
få jeres aktiviteter med.

HUSK! 4. marts er der ”hold byen ren” - arrangement.

Vi fik ikke aftalt et nyt møde, men snakkede om at vi skulle nå et, inden den stiftende 
generalforsamling.

Tak for et godt møde.

mailto:tkgun@slagelse.dk

