
Referent: Michelle 
Ordstyrer: Jens 

 

Referat Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Onsdag den 8. November 2017 kl. 19.00 
Til stede: Tine, Michelle, Sebastian, Jeanne, Henrik, Mia, Lars, Conny, Pascal, Bodil, Johny, Ib, 
Grethe, Erik, Jens 
 
1. 19.00-19.10: Kort gennemgang dagsorden, punkter til evt 

2. 19.10-19.30: Hjertestartere og hjerteløbere 

Kim Klaris har taget initiativ til at få Gimlinge med i “Danmark redder liv” 
112 og Hjerteløber bliver sandsynligvis lagt sammen og vil så hedde Danmark redder liv. 
 
Vi foreslår at søge TrygFonden om førstehjælpskursus i forbindelse med opstart af 
Hjerteløbergrupper 
 
Man opretter sig som Hjerteløber på hjertestarter.dk,der er i skrivende stund en 
udarbejdelse i gang af en app. Fungerer Pt kun i KBH. 
 
Vi henviser til hjertestarter på hjemmesiden. 
 
Der foreslås oprettelse af en ad-hoc gruppe 
Der tages fat i Region Sjælland for at starte det op. 
 
Ad-hoc gruppe 
Mia Ibsen - tovholder 
Tine Kold Gunnersen 
Grethe Larsen 
Hanne Nielsen 
Tove Wheiglin 
Erik Jensen 
Bodil Rasmussen 

 
3. 19.35-19.50: Evaluering af Fodsporets fødselsdag: 
 
Vi planlægger at lave en drejebog til ”Fodsporets” fødselsdag, så ikke det er forfra hvert år. 

• Telte fra Teglværksparken i Korsør var gode at låne 
• Det skal synliggøres bedre hvad DALMOSEGRUPPEN egentlig er, Fodsporets 

fødselsdag er arrangeret af fællesforeningen DALMOSEGRUPPEN 
• En ny adhocgruppe skal planlægge i god tid. Herefter skal de enkelte 

foreninger/borgere byde ind på opgaver omkring denne event. Opgaverne skal 
lægges ud i god tid. 

 
 

http://hjertestarter.dk/
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4. 19.50-20.45: Temperaturmåling på DalmoseGruppen; Opfordring til en åben snak  
• Der blev snakket om hvordan synligheden i DalmoseGruppen kan blive bedre. Flere 

står frem i forskellige sammenhænge så ikke det er de samme folk som bliver 
billedet af gruppen. 

• Det er ikke meningen at gruppen skal fremstå som individuelle enheder, men som 
en fællesforening. 

• Vi vil gerne have flere aktive borgere til at tage del. Bestyrelsesmedlemmer skal gå 
hjem i foreningen og udbrede budskabet og invitere til samarbejdet i Ad-hoc 
grupperne. 

• Vi fortsætter med at fortælle den gode historie på hjemmeside og FB. 
• Ikke alle idéer er gode idéer! 
• Borgere der kommer med opfordringer til projekter i byen, må opfordres til at tage 

bolden, ellers brænder vi ud med for mange bolde i luften. Vi vil gerne støtte op om 
det, men borgerne skal køre selv. 

• Igangværende og nye projekter/ideer prioriteres  
• Ideer/projekter kan parkeres i idé banken på hjemmesiden til de evt kan samles op 

igen 
• Facebook? Spørgsmål om at åbne op for borgere at lægge opslag op på 

facebooksiden? 
o Michelle og Jens svarer enstemmigt nej. Vi har en Facebook strategi, og kan 

ikke give talestrømmen frit på Facebook. Der findes andre facebooksider til 
det. Gruppens FB side er reklame ud ad til. Den skal være overskuelig, 
positiv, sigende og aktuel.  

 

5. 20.45-21.00: Evt 
 

• Møde med Center for skole: 
o På mødet blev der skabt en idé om at lokalråd og skolebestyrelser i 

Flakkebjerg og Dalmose skoledistrikter sætter sig sammen for at snakke om 
hvordan vi vedholder et godt og bæredygtigt skoletilbud i vores landdistrikt 
fra 0. – 9. klasse. 

o Formålet er at få lavet en god plan hvor vi som lokalområder tager initiativet 
og viser embedsfolk og politikere hvad og hvordan vi ønsker vores 
skoletilbud skal se ud. 

• Fællesskaber der får alle med: 
o Jens orienterede om et nyt projekt som gruppen er blevet inviteret med i. Det 

er Proffesionshøjskolen Absalon som står bag. Mere om dette tilgår senere. 
• Grith orienterede om trivselsprojekt 
• Borgerne bestemmer: 

o Forretningsudvalget sender datoforslag ud senere. Det bliver 2 møder i 1. og 
2. kvartal 2018.  

 


