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Referat 9. Maj. 2016  

Møde i DalmoseGruppen samt konstituering af 

bestyrelse 

Deltagere: 
Jens Jørgensen, Pascal De Cordier, Michelle De Cordier, Henrik Laursen, Bodil Rasmussen, Johny Bruun, Dan 
Frederiksen, Tine Gundersen, Ebbe Frederiksen, Anders Dahl, Kjeld Jørgensen, Sebastian Jensen, Gitte 
Rasmussen, Søren Orthmann Rasmussen, Mia Ibsen, Johnnie Rasmussen 
 
Fraværende/afbud: 
Birte Zingenberg, Jeanne Davidoff, Tina Ellekær, Uffe Hansen, Kjeld Svendsen  
 
Referent: Michelle De Cordier 

 

1. Valg af forretningsudvalg 

Følgende blev enstemmigt valgt: 

Formand: Jens Brandbyge Jørgensen 

Kasserer: Pascal De Cordier 

Sekretær: Michelle Allingham De Cordier 

Menig: Henrik Laursen 

Menig: Jeanne Davidoff 

Menig: Bodil Rasmussen  

 

2. Status på igangværende projekter 

Prioritering af kommunale ejendomme Lasse Kasperik Hestengen fra 

kommunale ejendomme 

Kommunen har taget henvendelse til lokalrådene, for at se på optimal udnyttelse af 

kommunale bygninger. Jens Jørgensen, Pascal De Cordier og Dan Frederiksen har deltaget 

ved møde omkring dette emne. På mødet blev det drøftet at det er vigtigt for Dalmose at de 

gode kommunale bygninger i bymidten bliver bevaret og anvendt bedst muligt. Fx 

muligheden for at give legestuen bedre faciliteter i fx Humlebien, tandplejen eller i nogle af 

skolens lokaler. På mødet fremhævede Dalmosegruppen at Daginstitutionen ligesom skolen 

bør have særstatus som bygninger der skal bevares. Det blev også fremhævet at finder man 

anvendelsesmuligheder til tomme lokaler på skolen skal det være midlertidigt, således at 

skolen ved stigende børnetal har kapacitet til at vækste.  
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DalmoseGruppen har været indbudt til at komme med forslag. 

Pascal har taget initiativ til at beskrive forskellige mulige tiltag i tomme bygninger samt 

tanker omkring anvendelse af bymidten til rekreative formål (herunder brug af brandtomt, 

brug af tom grund foran legestue mv) 

Projektet er beskrevet som en ”bymidte” bestående af: Atkærcenteret, Dalmose Skole, 

Dalmose Hallen, Fodsporet og Dagli´Brugsen. 

Disse forslag er indtegnet og sendt til Lasse. 

 Barakken (Anvendt til legestue) foreslås revet ned 

o Matriklen kan i stedet anvendes til andre formål – praksisgørelse af håndværk 

i samarbejde med skole og evt. Atkærcenter, eller evt. skaterbane, multibane, 

BMX  bane. 

o Legestue foreslås ”genhuset” i en del af den gamle Humlebi 

 En del af det gamle Rådhus, er allerede taget i brug til Kommunearkivet for Slagelse 

og omegn. 

 Den gamle Humlebi, foreslås brugt til praksisgørelse af håndværksfag (samarbejde 

med skole og Atkærcenter), kontorfællesskab, legestue og andet. 

 Brandtomt foreslås ligeledes inddraget i disse idéer. 

 

Der er blevet foreslået at profilere byen og skolen med praksisgørelse af håndværk og 

teknik. Det er i tråd med at Dalmose er en service- og håndværkspræget by, med historisk 

afsæt som stationsby.  

Der blev nævnt, at det kunne være en god idé at inddrage eleverne fra afgangsklasserne i 

hele processen fra idé til færdigt evt. nybyggeri ved matriklen (barakken) og brandtomt. 

FDF Der er en del ødelæggelser ved FDF, Sebastian fortæller at han er ked af den gruppe af 

mennesker der vælger at hærværke på området. (I skrivende stund, er vi så heldige at 

Buchwalds Tømmerfirma har sponsoreret materialer til reparation af ødelæggelserne) 

Atkærcenter – Vandrehjem 

Brugerrådet af Atkærcenteret har en spændende idé om brug af centeret til overnatning for 

fodsporets gæster henover året. De vil gerne benytte nogle af deres tomme lejligheder til 

dette.  

Atkærcenter – Café 

Brugerrådet vil gerne være mere synlige omkring deres café og evt. udvide sortimentet for 

gæsterne. Som udgangspunkt vil de gerne have gæster. 

De efterspørger et skilt i lighed med det skolen netop har fået produceret. 

Det skal stå ved fodsporet og reklamere for caféen. 

De har endnu ikke et logo men overvejer at udskrive en lille konkurrence som optakt til 

skiltet. 
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Byvandring med entreprenørservice: 

Jens orienterede om at der nu er fastsat møde med entreprenørservice onsdag den 1. juni kl 

13 på med start på Atkærcentret . Mødet starter med en præsentation af hhv 

entreprenørservice og DalmoseGruppen og en forventningsafstemning. Herefter bliver der 

en vandring rundt i byen for at se på prioritering af ønsker til indsats.  

DalmoseGruppen stiller med: 

Pascal De Cordier 

Jens Jørgensen 

Sebastian Jensen 

Kjeld Jørgensen 

 

3. Næste skridt for DalmoseGruppen 

Der skal søges om status som lokalråd, denne opgave tager Pascal De Cordier, Henrik 

Laursen og Jens Jørgensen sig af. 

Der er dannet en arbejdsgruppe for søgning af fondsmidler: 

 Henrik Laursen 

 Johnnie Rasmussen  

 Dan Frederiksen 

Midler der skal søges: 

Sjællandske Medier har for tæt deadline (18/5) og er derfor skrinlagt indtil næste 

mulighed viser sig. 

Realdania, Ny håndsrækning til Danmarks Ildsjæle 

 Udvikling af bymidten, hvor byen får bedre sammenhæng til gavn for unge som 

ældre og hvor turister, besøgende samt tilflytter oplever liv og samling i byen.   

 Forslag om Kløverstier 

o Ruter der kan gås, løbes o.a. 

o Ruter til rollatorer 

o Ruter sammelagt med ”byen i byen” 

 Mobile skaterramper 

 Café som samlingspunkt 

 Brandtomt nedrives, anvendes til nyttehave el. andet. 

 Opbygning af energihus – Håndværk ”Praksisgørelse af håndværksfag”  

o Bygges og drives af skolens elever 

 Iværksætteri 
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 Skiltning af byen 

Nordeafonden 

 Aktiviteter omkring fodsporet 

Dagli´Brugsen 

 Evt. Søgning omkring skiltning af byens aktiviteter 

 

Branding af Dalmose 

Der blev talt om at det er vigtigt at vi altid taler tingene op, og ofte taler om de gode 

historier. Vi må gerne være åbenlyst glade for vores by  

Marketing 

Der er dannet en arbejdsgruppe for Marketing og branding bestående af: 

 Michelle Allingham De Cordier 

 Mia Ibsen 

 Jens Brandbyge  

 Anders Dahl 

Marketingsgruppen har til opgave at sætte branding af Dalmose i stystem  

Skiltning: 

Michelle har på bestilling fra Skolen fået produceret rigtig flotte skilte med ”Dalmose 

Skole”. Generelt mangler der skiltning. Derfor er der dannet en arbejdsgruppe som 

undergruppe til Marketingsgruppen der arbejder videre med skiltning:  

 Michelle Allingham De Cordier 

 Mia Ibsen 

 Sebastian Jensen 

 

Bosætning, profilering og udvikling. 

Opgaver her vil være: 

 Annoncering 

 Kontakte aviser og lokalradio i forbindelse med arrangementer 

 Udarbejde artikelmateriale til disse 

 Uddelegering af arbejdsopgaver i forbindelse med webarbejde og Facebook 
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Nedenstående personer har ansvaret for vedligeholdelse af disse medier 

 Johny Bruun 

 Michelle De Cordier 

 Henrik Laursen 

 Jens Jørgensen 

 Udformning af kampagnemateriale 

 Uddelegering af foto-opgaver i forbindelse med arrangementer 

 Film om Dalmose – Sebastian Jensen har erfaring i den retning, vi trækker på ham  

 Øvrige opgaver 

 

Facebook 

Skal opdateres 2-3 gange om ugen. Vi opfordrer alle til at give et vink om alle gode historier 

og aktiviteter her i byen. Jo mere omtale på FB, jo oftere bliver vores opslag set. 

Der skal afsættes et budget til FB og hjemmeside. 

Evt. 

Initiativ omkring strategiplanen for Slagelse Kommune. 

Dalmose by er nu udviklingszone    

Jens Jørgensen taler med Niels O. og finder ud af hvad der er op og ned i planen. 

Møde med Borgmester Stéen Knuth. 

Borgmesteren har tidligere vist interesse for at besøge os, og tale med os omkring byens 

potientale. Pascal De Cordier har kontakten på denne opgave. 

Vi mener der skal handles og smedes mens jernet er varmt. 

Det er vigtigt at holde fast i synergien og bære ved til de gode ting vi har i gang. 

Dalmose er en by på sporet, og vi er på sporet af noget fantastisk… Vi skal fastholde de gode 

historier.  

ARBEJDSGRUPPER 

Gruppe til søgning af fondsmidler: 

 Henrik Laursen 

 Dan Frederiksen 

 Johnnie Rasmussen 

Marketingsgruppen: 

 Michelle Allingham De Cordier 

 Mia Ibsen 

 Anders Dahl 

 Jens Jørgensen 
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Skiltegruppen 

 Michelle Allingham De Cordier 

 Mia Ibsen 

 Sebastian Jensen 

 

Næste skridt - Lokalråd:  

Der skal sendes et skriv af sted til kommunen. 

 Jens Jørgensen 

 Pascal De Cordier 

 Henrik Laursen 

 

(Michelle De Cordier) 

 

Kontakt til Borgmester: 

 Pascal De Cordier 

 

Referat slut. 


