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Til stede: Jens Jørgensen, Henrik Laursen, Michelle De Cordier, Jeanne Davidoff, Pascal De Cordier

Referat: Michelle

Lokalrådsstatus

Ansøgningen vedrørende godkendelse som lokalråd er blevet imødekommet således at vi er 
godkendt som lokalråd, men uden økonomisk støtte fra kommunen indtil videre.

Vi vil gerne i samråd med Borgerforeningen, søge kommunen om midler til at drive 2 lokalråd da vi
mener at begge råd har deres berettigelse i byen. 

Byen i Byen

Troels Brandt kommer og holder tale om projektet. DalmoseGruppen er også blevet spurgt om vi 
vil tale om projektet. Jens er enstemmigt valgt til denne opgave. 

I forbindelse med Byen i Byen har vi talt om at der skal filmes til vores FaceBook og hjemmeside.
Vi spørger Peder Trolle om han vil filme når han alligevel går rundt og tager billeder.

Spørgsmål til skolen:

 Kan I filme på selve dagen?

 Kan vi interviewe de unge, eller kan unge interviewe hinanden om, hvilke muligheder de 
gerne ser i byen. 

o Hvordan skal byen se ud?

o Hvilke tiltag skal der gøres for de unge?

o Vi foreslår at området omkring stationsvej ved legestuen og mellem stationsvej og 
fodsporet bliver brugt. Hvad kunne de unge godt tænke sig der eksempelvis?

Rundsendelser i styregruppen og Bestyrelsen

Jens får et stort antal af henvendelser. Han sorterer i materialet, for ikke at lægge gruppen ned med
informationer og invitationer til diverse der ikke har gruppens interesse. 

BA – opbevaring af dokumenter

Vi har en rigtigt god mulighed for at bevare vores dokumenter for eftertiden, i et godt og sikkert 
miljø – Brugsens Arbejdsgiverforening. Henrik Laursen giver undervisning i brug af denne portal 
ved næste bestyrelsesmøde.
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Hjemmeside – dalmose-by.dk

Der skal laves en ny hjemmeside.  Michelle er sat på opgaven, sammen med Marketingsgruppen.

Hjemmesiden skal i højere grad brandes og afspejle det høje energi niveau vi har på Facebook, og 
frem for alt kunne bruges på en mobiltelefon. Alle generelle oplysninger skal kunne findes der, 
samt referater og andet relevant materiale.

Da DalmoseGruppen er så gode kunder på Korsør ProduktionsHøjskole, tilbyder Michelle at hoste 
et gratis testdomæne, som kan bruges til udvikling af sitet. Gruppen får en webadresse og kan følge 
projektet når det går i gang.

Ad-hoc gruppen - Projekt Stationsvej

Brandtomten – vi vil gerne i dialog med kommunen, Jens laver et oplæg til det.
Vi vil gerne gøre det lidt mere konkret, omkring hvad det er vi skal bruge området til.

Området foran legestuen mod stationsvej samt området efter stationen mellem 
fodsporet og stationsvej - Vi vil tænke stort, og søge midlerne i Real Dania. Projektet skal gøres 
konkret. Hvad skal det indeholde og formål (binde byen og fodsporet bedre sammen, skabe 
aktivitetsområder for unge, skabe rekreative områder for alle og åbne området op så det bliver 
indbydende etc )

Der er nedsat en Ad-hocgruppe til arbejdet med dette: Jens og Pascal. 
Vi skal finde flere borgere til denne gruppe

Opfordring til skiltegruppen:
Vi vil gerne have et skilt på ”Stationen/perronen” som det så ud engang.
Skiltet må gerne se ud som om det har lidt alder og er fra ”dengang”

Ad-hoc gruppen – Projekt Stationsvej og Skiltegruppen skal have beskrivelser klar over sommeren 
så gruppen der skal søge fondsmidler har noget at arbejde med efter ferien.

Vi minder om arbejdsgrupperne som er som følger:

Arbejdsgruppe for søgning af fondsmidler:

 Henrik Laursen

 Johnnie Rasmussen 

 Dan Frederiksen

Marketing/Skilte

 Michelle Allingham De Cordier

 Mia Ibsen



 Jens Jørgensen

 Anders Dahl

 Sebastian

Vi har lagt Skiltegruppen i samme gruppe som Markting, da vi synes at det er 2 ting der 
hører sammen.

Bosætning, profilering og udvikling.

Opgaver her vil være:

 Annoncering

 Kontakte aviser og lokalradio i forbindelse med arrangementer

 Skrivning af artikelmateriale til disse

 Uddelegering af arbejdsopgaver i forbindelse med webarbejde og Facebook

Nedenstående personer har ansvaret for vedligeholdelse af disse medier

 Johny Bruun

 Michelle De Cordier

 Henrik Laursen

 Jens Jørgensen

Ad-hoc gruppen - Projekt Stationsvej

Gruppen skal arbejde med udvikling af Dalmoses bymidte, samt udvikling af praksisgørelse af 
håndværksfagene i samarbejde med skolen.

Referat slut.
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