
Referat fra 
Dalmosegruppens stiftende generalforsamling 

Torsdag den 14. april 2016 
 
Dagsorden. 
 

1) Hvorfor en ny forening i Dalmose og historie hertil. 
2) Valg af dirigent og stemmetællere 

3) Overordnet gennemgang af vedtægter og godkendelse af disse 
4) Gennemgang af fødte medlemmer i bestyrelsen (foreninger mv.) 
5) Valg af bestyrelsesmedlemmer (valgt på generalforsamlingen) 

6) Valg af revisor og revisor suppleanter 
7) Evt. 

 
Jens Jørgensen, formand for forældrebestyrelsen i daginstitutionen fortæller om 
Dalmosegruppen: 

 
Baggrunden for DalmoseGruppen er at Brugerrådet på Atkærcenteret i starten af 2015 

tog initiativ til at afholde et møde hvor man mødtes på tværs af foreninger og 
institutioner. Vi har siden været samlet ca. 6 gange og mødtes flere gange i mindre 
ad.hoc grupper. Herudover har vi haft et par opmærksomhedsaktioner, hvor vi bl.a. 

har kæmpet for bevarelse af Atkærcenteret og Fritidshjemmet.  
 

Indtil nu fremhæves følgende fra gruppens arbejde: 
 

 Vi har etableret et årshjul med aktiviteter i byen, så ikke vi lægger aktiviteter 

oven i hinanden. Dermed giver vi alle mulighed for at deltage i mest muligt. 

 Vi har på flere fronter fået skabt god kontakt til Slagelse kommunes politikkere 

og embedsfolk 

 Vi er kommet med i et projekt med de andre lokalråd i Flakkebjerg og Dalmose 

skoledistrikter om borgerdreven innovation 

 Vi søger indflydelse på hvad de kommunale bygninger i byen skal bruges til og 

hvordan fx Entreprenørservice prioritere deres indsats og midler i Dalmose. 

 Vi har i gruppen fået formuleret nogle klare formål og vedtægter 

 Vi har fået gjort Dalmose-portalen til Gruppens hjemmeside og vi har oprettet 

en Facebook side hvor vi for alvor er begyndt at promovere den gode historie 

om Dalmose 

 Vi er begyndt at tage hul på ideer til projekter som er værdiskabende for 

Dalmose og vi har en super god følelse for at vi bevæger os et sted hen, hvor 

det er os som borgere, foreninger og interessegrupper i Dalmose der har serve-

retten og bruger muligheden for komme fra idé til handling.  

 
Dalmosegruppen ønsker for så vidt ikke at ændre den måde vi arbejder på, men vi 

ønsker blot at vi kan fremstå som en enhed der har mandat til at tale på vegne af 



Dalmose og hvor vi kan søge fondsmidler til projekter, være officielle og udnytte vores 
fælles slagkraft i forhold til resten af kommunen. 

Det skal understreges at vi ikke skal afløse borgerforeningen, selvom vi formodentligt 
også får status som lokalråd. Borgerforeningen er en aktiv del af DalmoseGruppen og 
vil også fortsat være lokalråd med de midler der er i det. 

Vi skal i aften godkende de vedtægter som er grundlaget for DalmoseGruppen. 
Dernæst skal vi nævne de foreninger og interessegrupper der pr. dags dato har 

tilkendegivet at de ønsker at være aktive medlemmer i bestyrelsen.  
Så skal vi også spørge generalforsamlingen om der er andre foreninger og 
interessegrupper der vil med i bestyrelsen.  

Og så skal vi finde ud af om der er nogle borgere der vil stille op personligt til 
bestyrelsen. 

 
Valg af dirigent: Tommy Sejr Møller blev valgt og fik ordet. 
 

Pascal De Cordier gennemgår vedtægterne og forklarer at de er bygget op fra 
bunden, tilpasset Dalmosegruppen og at de, på langt sigt, er et vigtigt drivmiddel for 

arbejdsgrupperne. Pascal forklarer også at det ikke er en nødvendighed med ”menige” 
borgere som medlemmer i Dalmosegruppen, men at man har mulighed for det, hvis 
man brænder for, aktivt at gøre en forskel for Dalmose. De evt. valgte borgere til 

Dalmosegruppen vælges for et år af gangen, for at sikre aktivitet i gruppen. 
 

Deltagerne fik mulighed for at stille spørgsmål til vedtægterne og der kom følgende: 
 

- kan gruppen gå ind i spørgsmålet om brandtomten på Stationsvej? 

 
 Det kan sagtens være en opgave for gruppen, der har snakket om 

brandtomten og at det er noget der skal gøres noget ved, men vi har 
ikke arbejdet på sagen endnu. Borgerforeningen har allerede arbejdet på 

at få gjort noget ved brandtomten. 
- Skal det forstås sådan at Dalmosegruppen er facilitator for aktiviteter, 

men ikke nødvendigvis deltager i aktiviteterne? 

 
 Pascal De Cordier: Alle kan byde ind, jo flere des bedre. 

 Jens Jørgensen: Det er vigtigt at vi har et sted hvor vi kan sikre at 
ideerne ikke dør ud. Det er ikke nødvendigt at Dalmosegruppen udfører 
aktiviteterne, men vi har som forening kontakten til kommunen. 

 Henrik Laursen: Forsøg på at få samlet foreninger/erhvervsdrivende og 
koordinere så vi ikke laver aktiviteter samtidig. 

 
Der var ikke flere spørgsmål. 
 

Tommy Sejr Møller tager ordet og spørger om vedtægterne kan godkendes – de 
bliver godkendt. 

 
Jens Jørgensen fortæller om de ”fødte” medlemmer i Dalmosegruppen, som er: 

- Brugerrådet ved Atkærcentret 

- Borgerforeningen 
- Brugsen 
- Hallen 



- IF62 
- Forældrebestyrelsen på Skolen 
- Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen 
- FDF 
- M.A.S 

 
Der bliver spurgt ind til om der er flere foreninger der ønsker at være aktive 

medlemmer af Dalmosegruppen. 
 

- Kjeld Svendsen, Gimlinge IF meddeler at han troede han var med og at de 

selvfølgelig ønsker det. 
- Uffe Hansen, Jagtforeningen og KOK (aftenskole) meddeler at begge disse 

foreninger ønsker at deltage. 
 

Der bliver gjort opmærksom på at der er forskel på at være aktivt medlem og passivt 

medlem af gruppen. 
 

Jens Jørgensen fortæller at Dalmose vandværk og Hashøjnet begge ønsker at stå 
som passive medlemmer. 
Der bliver spurgt ind til om der er borgere der ønsker at være aktive medlemmer af 

Dalmosegruppen. 
 

- Pascal DE Cordier bliver foreslået og takker ja 
- Tommy Sejr Møller bliver foreslået men takker nej 
- Dan Frederiksen melder sig. 

- Birthe Zingenberg melder sig. 
 

Da der er 12 foreninger, er der plads til 3 borgere i gruppen (i henhold til 
vedtægterne), og da der ikke er flere der melder sig/bliver foreslået, bliver der ikke 

valg. 
 
Der skal vælges en revisor og en revisorsuppleant: 

 
- Tommy Sejr Møller valgt som revisor 

- Anders Dahl valgt som suppleant 
 
Evt.: 

- Der bliver fortalt om Fodsporets 5 års fødselsdag, at gruppen som startede op 
med Fodsporets 1 års fødselsdag, bestående af Naturstyrelsen og Nordeafonden 

er mødtes igen for at gøre lidt mere ud af den 5 års fødselsdag. 
- Michelle Allingham De Cordier fortæller at Dalmosegruppen er på Facebook 

og opfordre alle til at gå ind og ”like” siden. 

- Der bliver spurgt til om ”alm.” borgere kan se hvad der foregår i 
Dalmosegruppen, om der ligger noget på papir nogle steder? 

 
 Henrik Laursen forklarer at alt ligger på pc. Men at man er velkommen 

i DagligBrugsen eller på Atkærcenteret så kan man her få hjælp til at 

komme ind og se referater osv. 
 Pascal De Cordier fortæller at der har været snak om en tavle i 

DagligBrugsen hvor der kan hænge papirer fra Dalmosegruppen, f.eks. 



referater mm. dette er dog ikke besluttet endnu. 
 

- Henrik Laursen fortæller at der også har været snak om en postkasse til 
forslag fra borgerne til Dalmosegruppen, dette er dog ikke besluttet endnu. 

- Tommy Sejr Møller foreslår at en sådan postkasse også hænges op i Hallen. 

- Henrik Laursen fortæller at Dalmosegruppen er blevet brugt som et godt 
eksempel af Borgmester Steen Knuth på et møde omkring frivillighed på 

Musholm Bugt konferencecenter for nyligt. 
 
Der er ikke flere kommentarer og spørgsmål. 

 
Tommy takker for et godt møde. 

 
 
Referat: Tine Kold Gundersen 

 
 

 
 
Dirigent Tommy Sejr Møller 


