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Referat Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Tirsdag den 14. Marts 2018 kl. 19.00-21.00 
 
Tilstede Jens(Daginstitutionen), Kjeld ( Atkærcenteret), Sebastian (FDF, Hallen), Pascal (borger), Ib (borger), Uffe 
(KOK/Hashøj Jægerklub), Henrik (borger), Jeanne (If62), Michelle (Dagli’ Brugsen), Åse (Brugerrådet i 
Atkærcenteret), Johny (Borgerforeningen) 
 
 
1. 19.00-19.10: Godkendelse af referat fra sidste møde og kort gennemgang dagsorden, 

punkter til evt: 

o Referat blev godkendt 

2. 19.10-19.35: Opfølgning på første møde med Borgerne bestemmer 

b) Hvilke ideer er kommet frem 

o Der blev bla. foreslået indkøb af telte til brug for arrangementer i byen, udendørs parkourbane, 

fodgængerovergang ved fodsporet på Hovedgaden. Alle forslag skal være indsendt til 

sansa@slagelse.dk inden 23. april. 

c) Forløb frem til næste møde 

o Sanne Salomonsen modtager forslag/ideer på mail indtil 23. april. Møde nr 2 afholdes mandag 

den 7. maj. Her skal ideerne præsenteres og der skal stemmes om hvilken idé som skal have 

pengene. Der er 57.600 kr til udførsel af ideen. Der var enighed om at vi har gjort mere end nok 

for at reklamere for borgere bestemmer. Dog skriver Jens opslag på FB om forløbet, så folk kan 

nå at indsende idéer og møde op til næste møde. 

3. 19.35-19.50: Klovneløb 2018 (Kjeld) 

o Klovneløb: 9. Juni. Mere info følger ved næste møde i DalmoseGruppen. 

o Frivillige hjælpere til dagen søges. Folk skrev sig på en liste til møde. Yderligere interesserede 

kan henvende sig på Atkær. 

o Plakater er uddelt til opsætning i byen. Plakater opsættes ca en måned før. Kjeld har noteret 

hvem der sætter op hvor. 
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4. 19.50-20.15: Erhvervslivet i Dalmose. Hvordan skaber vi bedre kontakt og dialog.  
o Punktet er sat på efter mailkorrespondance mellem Ib og Jens, som begge ønsker en bedre og 

bredere synlighed af erhvervslivet. Ib fortalte om erhvervsnetværket i byen, og om sine erfaringer 

omkring at være erhvervsdrivende i lokalområdet og om synlighed, udfordringer etc. 

o Forslag til konkrete tiltag: 

 Erhvervsnetværket skal på hjemmesiden dalmose-by.dk med sin egen fane lige som 

skole og foreninger. Her skal der være kontaktoplysninger på erhvervsnetværket og evt 

skal alle medlemmer af erhvervsnetværket være nævnt. 

 Ide til at få kontakt med erhverslivet i byen kunne være at vi besøgte erhverslivet i byen.. 

‘A la velkomstgruppen’ med foto og tekst om hver enkel. 

 Et banner i byen, streamere på biler: Vi bruger det lokale erhverv 

 Facebookkampagner, Youtube videoer til deling på hjemmesiden. 

 DalmoseGruppen vil gerne hjælpe til på den digitale front. 

o Ib forhører sig i netværket om forslag. Ib forhører sig også om det var en idé at et par stykker fra 

DalmoseGruppen dukker op på et netværksmøde og snakker med om ideer og forslag til hvordan 

vi sammen kan støtte op om erhvervslivet til gensidig glæde. Ib vender tilbage til Jens. 

 
5. 20.15-20.45: Korte punkter af orienterende art: 

 
o Jens har snakket med Birgitte fra Ungehuset i forbindelse med at UNGSlagelse har valgt at lukke 

den kommunale ungdomsklub om aftenen. Formålet med snakken med Birgitte er at finde ud af 

hvordan vi kan sikre et fortsat ungetilbud nu hvor UNGSlagelse har lagt hele byrden over på 

frivillige! Ungehuset har over 100 medlemmer nu, ikke kun fra Dalmose men også fra 

omkringliggende områder. De savner midler til at drifte stedet. Der er også et ønske om at 

arrangere en tur til Bakken med de unge. Det vil Jens gerne hjælpe med at søge penge til. Jens 

mener vi/Ungehuset skal søge en form for driftstilskud fra kommunen som en minimum 

kompensation. Forslag om ungdomsskolehold. Ikke nødvendigvis foregå i Ungehuset, men blot i 

Ungehuset regi, via Ung Slagelse. Foreningsdannelse i Ungehuset kan gøre det muligt for dem 

at søge nogle midler. DalmoseGruppen kan evt. søge midlerne for Ungehuset, men nok ikke på 

sigt. DalmoseGruppen kan måske hjælpe med foreningsdannelse hvis det kommer på tale. Der 

kan på hjemmeside og Facebook søges efter ressourcepersoner til hjælp i Ungehuset. 
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Ungehuset vender tilbage med deres ønsker. Jens henvender sig til Børn og Ungeudvalget for at 

få en dialog i gang. 

o Magasinet Dalmose, Hashøj, Fuglebjerg, Sandved. Pascal vil sammen med If62 søge penge til at 

starte magasinet op. Det skal være gratis at være forening i bladet. Det skal være et lækkert og 

spændende blad hvor livet i landdistriktet er synligt. Udkomme 4 gange om året. 

o Stationsvejprojektet: DSB er svære at få i tale med omkring overtagelse af området ved 

Stationsvej, men Jens fortsætter. Dog uden parkourprojektet som vi efter en snak med Jeanne 

og Fritze vil flytte over til Dalmosehallens for at opnå større ejerskab og bedre udnyttelse. 

Sebastian, Jeanne, Pascal, Fritze og Jens er nedsat som arbejdsgruppe. Pascal har kontakt til 

virksomheder der arbejder med disse ting. Jens tager initiativ til at samle gruppen til et 

opstartende møde hvor der kan snakkes videre om hvordan sådan et projekt kan komme videre. 

o Strider Cykler. Arrangement lørdag D. 24.3. i DalmoseHallen. Mail fra Mia: Stor tak til alle der har 

støttet op, og gjort det muligt, at vi i Dalmose fremover kan tilbyde Strider aktiviteter. Som sagt 

har det været en fornøjelse - idet der har været stor velvilje og hjælp. Torben fra strider.dk/ Sorø 

BMX og Arne fra Hallen er hjælpsomme og byder ind med forslag. Sponsorerne har været meget 

hurtig på banen og der har været stor velvilje. Alt i alt meget positivt. Af sponsorer kan nævnes : 

SparNord Fonden - B.E Auto - Frisør Kantsø- Råd og Mal v. Ib- Daglig Brugsen - Palle Maler- 

Ottestrup forsamlingshus-SkatePro-Fri Bikeshop Slagelse. Det har betydet at vi får : 12 

Stridercykler, 12 hjelme - en rampe-  et ‘vugge stativ’ til en strider cykel m.m som kan ‘stå fast’ og 

benyttes i Dalmose Hallen. Strider.dk har givet os en god pris, og har sponsoreret en strider 

bluse og et sæt strider handsker som kan vindes lørdag d. 24/3, kl.10-12 

o KOK: Uffe informerer: Mia Ibsen er kommet med i bestyrelsen i KOK. Joakim Stender kommer og 

holder foredrag om ”Sex, Gud og Mad” (rækkefølgen var vi ikke sikre på ;-) 

o Spis sammen i Dalmose: Michelle mindede om at de enkelte foreninger finder ud af hvordan de 

kan/vil hjælpe. Michelle laver en lille teaser på FB omkring ”spis sammen i Dalmose”. Borgere 

opfordres til at deltage til madlavning. 

 
6. 20.45-21.00: Evt 
 

Ingen punkter. 
 
Referat slut 
/Michelle og Jens 

 


