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Referat bestyrelsesmøde d 5. december 2016 
 

Input fra Hallen 

Vi har sagt velkommen til vores nye halinspektør Arne Christiansen. Arne fortalte lidt om sig selv og om de 

visioner han har for hallen. Blandt andet blev nævnt at hallen kunne være leveringsdygtig med 

frokostordninger, værter ved møder og firmaarrangementer, salgsmøder, overnatningsarrangementer, 

fester og sidst men ikke mindst en lektiecafé. 

Keld Svendsen informerer om at der er nedsat et festudvalg, der er pt. 4-5 medlemmer og man opfordres til 

at melde sig til gruppen. 

 

Input fra Ungehuset/Ungdomsklubben 

Birgitte orienterer. Ungehuset startede for 1 1/2 år siden, og er nu lukket ned imidlertid. 

Det har været lidt trægt med at få de unge til at bruge huset, samt at skaffe frivillige der kunne hjælpe ved 

åbningsdagene. 

Ungdomsskolen har 64 unge indskrevet. Hvordan får vi de unge til at bruge Ungdomsklubben? 

Der er forslag om bedre indretning så der bliver mere hyggeligt. Er det Playstation, spil, pool eller andet der 

skal til? Der er forslag om at kunne hjælpe mere til ved klubben evt. kunne aktiviteter som  knallert 

reparationer være interessant for de unge. Tina vil gerne spørge ved fællessamling, hvorfor de ikke kommer 

i klubben.  

 

Der er nedsat en arbejdsgruppe i arbejdet med ungdomsklubben: Johnny, Jens, Birgitte  

De vil se på hvordan vi får mere og bedre aktiviteter i klubben. 

Jens tager fat i ungdomsklubben, Tina taler med de unge, Birgitte er tovholder. 
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Input fra Mental Sundhed 

Randi og Helene orienterer om børn og unge og deres trivsel. Dalmose skole er pt. Den eneste i kommunen, 

hvor man har taget det australske projekt i brug. Projektet har et hovedtema: Man skal gøre noget aktivt 

sammen, som giver mening. 

Bordet rundt gjorde vi os tanker om, hvordan projektet kunne gøre brug af DalmoseGruppen. Vi er meget 

positive overfor et samarbejde omkring aktiviteter, og vil gerne indbyde til at der bliver taget fat i gruppen, 

når vi kan træde til og hjælpe. 

Der kom flere forslag på bordet til Randi og Helene, som de kan tage fat på. Blandt andet omkring 

børn/unge med social angst. De vil også gerne nå det lidt ældre målgruppe, evt. med en ”Fars kokkeskole”. 

(i skrivende stund er det allerede etableret og køres i AOF Regi. Så hvis der er nok deltagere starter det i 

Dalmose fra 20. februar) 

Andre forslag: 

 

 Forslag om at sørge for tilskud til familier med behov, til børnenes fritidsaktiviteter. 

 Forslag om, at man som borger kan støtte/sponsorere børns fritidsaktiviteter 

 Forslag om trivselsgruppe for skilsmissebørn. 

 Forretningsudvalget laver en liste til input til Randi og Helene. 

 Skolen iværksætter en tal ordentlig kampagne 
 

Allerede igangsatte initiativer: 

 Refood: Skolen med Grith i spidsen har iværksat Refood, et tiltag om brug af mad som smides ud på 
grund af holdbarhedsdato, i samarbejde med Dagli' Brugsen. 

 En by i byen 

 Hold byen ren 

 3. februar: Fritidsarrangement i hallen, børnene får lov til at prøve forskellige aktiviteter. 

 

Atkærcenteret vil gerne tage del i aktiviteter i dette initiativ. De nævner at de har læsevenner på skolen der 

jævnligt kommer og får læst. 

 

Borgmesterbesøget 

Borgmesterbesøget gik rigtigt godt, Stén Knuth har fået besøg af en del foreninger og erhverv. 

DalmoseGruppen har ved mødet fremvist vores projekter, til en overordentlig interesseret og lydhør 

Borgmester.  
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Vi fik luftet vores frustration om at møde muren inden for det kommunale. Vi er blevet rådet til at kontakte 

borgmesteren når vi løber panden mod en mur, og fx ikke modtager svar på fremsendte forslag eller 

spørgsmål eller bare ikke kan komme videre. 

Et rigtigt dejligt og hurtigt resultat af hans besøg var Brandtomtens endeligt. Der blev hurtigt trukket i de 

rigtige tråde og ”Vupti” med en masse aktive borgere og med hjælp fra HJ-Gruppen, var der ryddet op. 

 

Referat slut. 

 


