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Referat Dalmosegruppen 
Møde På Atkærcenteret 

Tirsdag den 30. Januar 2018 kl. 19.00 i Gymnastikrummet på Atkær. (ikke 
spisestuen!). Til stede: Åse, Conny, Michelle, Pascal, Johnnie, Lars, Henrik, Jeanne, 
Johny, Søren, Uffe og Jens 
 
1. 19.00-19.10: Godkendelse af referat fra sidste møde og kort gennemgang dagsorden, 

punkter til evt 

o Referat godkendt 
2. 19.10-19.35: Borgerne bestemmer 

b) Jens fortæller om borgerne bestemmer: 

o D. 26. Feb afholdes første møde. Her skal flest mulige borgere i Dalmose samles og idéerne skal 
komme frem. Herefter er der en periode hvor der kan arbejdes videre med ideerne så de kan 
fremlægges til afstemning i maj måned (7. maj). Kommunen er pt ved at udarbejde invitation. 
 

c) Kommentarer / debat om afholdelsen af borgerne bestemmer: 

o Vi skal høre Sanne fra kommunen om de kan trykke eksemplarer så vi kan postomdele + 
plakater. 

o Plakat ved Brugsen, samt ophæng alle steder hvor folk mødes. Der bliver meldt ud i 
DalmoseGruppen når det skal deles rundt. 
 

3. 19.35-19.50: ”Spise sammen i Dalmose” v. Søren Orthman 
COOP har et Madfællesskabskoncept, som Dalmose Dagli’ Brugs gerne vil sætte i gang i Dalmose. 
Bestyrelsen har mødtes med Hallen for at aftale hvordan det kan lade sig gøre. 
 
Konceptet/Arrangementet er tænkt således at borgerne/en arbejdsgruppe skal deltage i madlavningen i hallens 
køkken hvor en repræsentant fra Hallens køkken også vil være til stede. Konceptet bliver på den måde lidt 
anderledes end fællesspisning på Atkær og med plads til flere. Brugsen vil gerne stå for varerne til indkøbspris. 
Måltidet skal prismæssigt sættes så alle kan være med. Øl og vand kan købes i hallen. Kander med saftevand 
sælges til lavpris. 
 

o Der foreslås åben hal for børnene på samme tid så børnene kan lege når de er færdige med at 
spise. 
 

o De enkelte foreninger opfordres til at slå et slag for deres aktiviteter og på den måde hverve flere 
medlemmer. 
 

o Datoen er D. 02.05 kl. 17:45 Sted:hallen 
 

o Der skal findes tovholder på madlavning 
o Der skal findes tovholder på borddækning og afrydning 
o Arbejdsgruppen skal sammensættes. Der laves opslag, så der kan findes ressourcer til dette. 
o Pernille fra Hyllested, Sanne Hansen fra Dalmose nævnes som mulige og dygtige tovholdere i 

køkkenet. Pascal spørger Pernille og Michelle spørger Sanne. 
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o Lars Kyhl, og Henrik Davidoff har meldt sig til praktisk arbejde. Åse vil også gerne dele ud af sin 

erfaring. 
 

o Brugsen står for det grafiske materiale. Arrangementet foreslås gentaget 2 gange årligt. 
 

 
4. 19.50-20.15: Besparelser i UngSlagelse som rammer Dalmose 

 
a. Debat om at Ungdomsskolen lukker det kommunale klubtilbud om aftenen.  

o UngSlagelse er blevet pålagt at spare 1 mill. Kroner på området. Bestyrelsen i UngSlagelse har 
vedtaget at neddrosle åbningstiderne i ungdomsskolen klub i Dalmose her i foråret og lukke 
klubben helt til okt. 

o Det ER blevet besluttet i ”virksomheden UngSlagelse”, hvad skal vi gøre ved det? 
o UngSlagelse henviser til “Ungehuset”. Vi synes det fra kommunal side er for let /for dårligt blot at 

henvise til et frivilligt drevet tilbud. 
o Det foreslås at vi tager fat i UngSlagelse for at høre om vores muligheder; vil der være 

muligheder for at tilføre midler til Ungehuset fra kommunen, når nu det andet lukkes helt? 
o UngSlagelse har ikke været gode til at oplyser borgerne/forældrene i Dalmose oplyse om 

Ungdomsklubben. 
o Vi tager henvendelse til UngSlagelse for at få en konstruktiv snak, men tager først fat i Birgitte fra 

Ungehuset for at høre hvad de gør sig af tanker. 
 

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

 
a. Lokal udviklingsplan (hvor langt er den?) /Jens 

o Arbejdsgruppen har bestået af 6 lokalråd. 
o Der er blevet produceret et dokument (Lokal Udviklings Plan, LUP) som omhandler temaer børn 

og unge, bosætning, infrastruktur, erhverv, natur og turisme. LUP’en er færdig inden for få 
måneder og vil ligge til offentlig skue for borgere, embedsfolk og politikere, så alle ved hvad 
borgerne har af fælles ønsker til udvikling. 

 
b. Borgerforeningens 100 års jubilæumsfest /Johny 

o Dalmose Borgerforening bliver 100 år til november. 
o Festen holdes D. 17. Nov i Dalmosehallen. 
o Det kan følges på http://dalmose.nu 
o Johnny Bruun er igang med det store arbejde med at finde alt det historiske frem fra de forgange 

100 år og byens aktiviteter igennem årene. 
o Menuen; rigtig dejlig gammeldags mad. 
o Hallen laver maden, Bla Gasbox kommer og spiller. 
o DalmoseGruppen hjælper til med at gøre borgerne opmærksomme på arrangementet på alle 

sociale platforme, så vi kan fylde hallen med feststemte mennesker til nov. 
 

c. Kommunens forslag til fælles affaldsdag /mail fra Finn Vedel 
o Kommunen har henvendt sig vedr. Kommunal affaldsindsamling søndag d. 22. april. 
o Dalmose har i flere år afholdt sin egen affaldsindsamling ”hold byen ren”, hvor Brugsen, skolen, 

daginstitutionen og daginstitutionen deltager. Det er af gode grunde på en hverdag og giver børn 
og unge en sund indstilling til at holde byen ren. Dagen afholdes i godt humør og med 
konkurrence blandt klasserne om hvem der samler mest ind. Den holder vi fast ved og takker nej 
til kommunens forslag. 

o Til Tina, Jeanette og Søren: vi skal have fastsat datoen og huske dagplejen. 
 

  

http://dalmose.nu/
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d. Andre  ad hoc grupper? 
• Førstehjælp 

o Bodil, Grethe Erik og Mia er med i Ad-hocgruppen René Bergmand fra region Sjælland kommer 
og vejleder gruppen. Gruppen vender tilbage når de ved hvad næste skridt bliver i forhold til 
projektet. 

 
• Spar Nord 

o De bevilgede midler fra Spar Nord er gået til indkøb af “Strider cykler” cyklerne opbevares i 
hallen. Mia arbejder på sagen sammen med Arne og Sebastian. 

 
o Dagplejen har fået til huse på skolen. Lokalerne er blevet indviet. Mia var forbi med 

DalmoseGruppens gavekort på et skilt. Michelle og Jens følger op på skiltet.  
o Der er forslag om at hjælpe Dagplejen med at få malet træværket på legepladsen, med mindre 

kommunen er på sagen, da det ellers vil forgå med tiden. 
• Velkomstkomitéen : 

o Gruppen mødes snarligt og siger velkommen til nye beboere i 4261 området.  
 Vi er pt. følgende i velkomstgruppen: 

Pernille: Hyllested 
Tine: Sønder Bjerge 
Erik: Høve 
Dalmose: Connie, Elona, Michelle og Mia 
 
Mia er tovholder i forhold til brugs/vin, og Michelle sørger for foldere. 

 
6. 20.45-21.00: Evt 
 

d) Conni har været til møde i Ældrerådet. 
o Der er nedsat en bestyrelse i forhold til lejlighederne i Atkærcenteret. Vi ønsker at anvende 

lejlighederne til andre formål. Connie rykker Marianne fra Ældrerådet for at få gang i udlejning af 
lejlighederne.  
 

e) Hjemmesiden Dalmose-by kører, vi opfordrer til at man skriver sig op som bruger på siden. 
 

f) Ang. Projekteringen på Stationsvej. 
o Lars Kyhl foreslår assistance til tegnearbejdet fra en skole. 
o Jens har er i dialog DSB omkring arealerne i bymidten. 
o Det skal på hjemmesiden så folk kan forholde sig til det. 

 
g) Magasin: 

o Pascal: Vi har en snak med Sandved og Fuglebjerg omkring et fælles magasin. Pascal har 
kontakten til bladredaktionen. Hvis bladet/konceptet skal være interessant i forhold til nuværende 
skal det kunne drives af annoncer, med kun symbolsk betaling fra foreninger/frivillige.  
 

h) KOK: 
o Uffe opfordrer til at man stiller op til bestyrelsen i KOK, vi hjælper gerne med deling på facebook 

og andet. 
  

 
Referat slut /Michelle, Jens 
 


