
Referent: Michelle 
Ordstyrer: Jens 

 

Referat Møde i Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Torsdag den 18. Maj 2017 kl. 19.00 
Deltagere: Pernille Hansen, Pascal de Cordier, Michelle de Cordier, Bodil 
Rasmussen, Connie Hyldal, Uffe Hansen, Jeanne Davidoff, Henrik Davidoff, Lars 
Kyhl, Vera Rasmussen, Johny Bruun, Ib Abildgaard, Ebbe Frederiksen, Kjeld 
Jørgensen, Anni Jensen, Jens Brandbyge Jørgensen  
 

1. 19.00-19.15: Kort gennemgang dagsorden, punkter til evt 

a. Nye ansigter blev præsenteret og budt velkommen. 

2. 19.15-19.35: Konstituering af bestyrelse 

a. Valg af formand, sekretær og kasserer  

i. Følgende blev enstemmigt valgt: Formand: Jens Jørgensen, Sekretær: 

Michelle de Cordier, Kasserer: Pascal de Cordier 

b. Valg af forretningsudvalg (formand, sekretær, kasserer + min 2 mere)  

ii. Jeanne Davidoff, Bodil Rasmussen, Mia Ibsen, Jens Jørgensen, Michelle de 

Cordier, Pascal de Cordier 

3. 19.35-20.00: Nyt fra de 6 lokalråd 

a. Borgermøde i juni og Borgerne bestemmer (økonomiske midler)  

iii. Pascal og Jens refererede at Borgerdreven innovation og borgerne 

bestemmer nu er delt op i to projekter, hvilket ikke har været 

DalmoseGruppens opfattelse fra start af. Således skal borgerdreven 

innovation kulminerer henover sommeren med et borgermøde fælles for de 

6 områder og en efterfølgende lokal udviklingsplan som skal skrives på 

baggrund af de idéer tovholdergruppen har arbejdet med undervejs og de 

idéer der fremkommer på borgermødet. ”Borgerne bestemmer” bliver et 

nyt projekt som de enkelte områder arbejder med hver for sig eller fx 

Dalmose, Hyllested og Høve sammen. Her bestemmer borgerne hvad 

pengene skal bruges til. Flakkebjerg og Dalmose Skoledistrikter med 6 gamle 

sogneafgrænsninger får i alt 200.000 kr til dette. Enighed i DalmoseGruppen 

om at der skal bindes en sløjfe om borgerdreven innovation hurtigt så vi kan 

komme videre med konkrete projekter.  
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4. 20.00-20.20 Status fra de enkelte AdhocGrupper: 

b. Skilte-gruppen (Michelle, Mia, Lars og Sebastian)  
i. Bytavle (indvielse/event): Vi vil gerne afholde en indvielsesfest for bytavlen, 

sammen med Dagli’Brugsen d. 19. august. Lars Kyhl er indgået i 

arbejdsgruppen omkring skiltet, og vil tage fat i Cemas, som vil sponsorere 

skiltet. Lars vil tage kontakt til Naturstyrelsen og spørge til kort til brug på 

tavlen. 

 

a. Marketing (Michelle, Mia, og Jens) 15 min 

i. Branding af skole og dagtilbud (Jens): Der er sat gang i produktion af foldere 
til de 2 institutioner, Korsør ProduktionsHøjskole har fået opgaven. Nogle af 
de ting vi gerne vil have belyst er flg. 

  
a. Skolen har fokus på trivsel og nærhed 

b. Brobygning mellem daginstitution og skole giver resultater. Læsetest i 

skolen ligger over landsgennemsnittet 

c. Skolen har flere profillinjer i udskolingen 

d. Daginstitutionen/skolen har et godt brobygningstilbud som vi ønsker 

belyst bedre. 

e. Bosætningsmuligheder for børnefamilier 

f. Dagplejen ønskes set mere. Jens tager kontakt til Helle. 

g. Den skal uddeles til samtlige modtagere af ”Forbifarten” i samme 

uddeling. 

 Vi ønsker at brande vores institutioner så de får den opmærksomhed de 
fortjener 

 Der skal 10 gode historier til at opveje 1 dårlig. Målet er at vise et rettidigt 
og nutidigt billede af hvordan tingene virkeligt er. 

b. Ny hjemmeside (nyt siden sidst) (Michelle): 

ii. På xor-testsite.dk/dalmose-by.dk bliver der pt. Udviklet en ny hjemmeside.  

iii. På siden skal gruppen ”Velkommen til Dalmose” synliggøres, det skal være 

muligt at melde nye borgere til en velkomst, således at en velkomstkomité 

tager ud på visit: Velkomstgruppen: Mia Ibsen, Connie, Michelle 

iv. Der skal et kort på hjemmesiden som afspejler skiltet. Det skal være muligt 

at klikke på kortet og få info om området. 
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c. Atkærcentret: referat fra møde med kommune.  

v. Pascal, Bodil, Connie og Jens har haft møde med kommunen. Lige nu 

afventes et nyt lovforslag som gør det muligt at benytte lejlighederne til 

andet end ældreboliger (lovgivningen de er opført efter tillader ikke anden 

brug). Dog er der et lille smuthul hvor man et år ad gangen kan anvende 

lejlighederne til andet formål. Kommunen er åbne for løsninger. 

d. Andre Grupper? 

5. 20.20 – 20.40: Nye Adhoc-opgaver / Nye projekter  

a. Torben Omø orienterer om idé til mere nabohjælp i system:  

i. Info om App som kan installeres på sin telefon. 

1. Appen kan bruges som ”hurtig hjælp” 

2. indbrud 

3. hjertestarter 

4. Nabohjælp 

ii. Vi foreslår at der nedsættes en Ad-hoc gruppe så vi kan få belyst emnet. 

iii. Det bliver opslået på facebook at vi gerne vil have deltagere til gruppen. 

 

6. 20.40-21.00: Evt 

a. Uffe Informerer om KOK. Det nye program er ved at blive lagt, og der er mange ting 
i gang. Her fra området har Mia Ibsen foreslået at der skal holdes et foredrag om 
sensitive børn. Vi kan høre at der er rigtigt mange spændende aktiviteter, og det 
skal op og synliggøres på vores Facebookside. 

b. Torben har arrangeret en koncert i DalmoseHallen, og i denne forbindelse har 
TvSydsjælland været ude og filme ved koncerten. De vil rigtigt gerne komme og 
filme ved arrangementer. Det er taget til efterretning.  

c. Vi opfordrer til at indsende idéer til vores idébank på vores nye hjemmeside. 
d. Klovneløbet har brug for hjælpere, det bliver slået op på vores facebookside. 
e. Grillfest på Atkærcenteret 30. juni 

 
REF slut. 


