
Referent: 
Jeanne/Jens 
Ordstyrer: Jens 

 

Referat Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Mandag den 28. August 2017 kl. 19.00 
 

1. 19.00-19.10: Kort gennemgang dagsorden, punkter til evt 

2. 19.10-19.35: Ungehuset genåbner 1. september 

a. Skilt til ungehuset: Pascal og Jens sætter de 2 nye skilte op som 

DalmoseGruppen støtter Ungehuset med. Pengene kommer fra overskud på 

bytavle.  

b. Hvordan støtter vi bedst ungehuset? Vi har snakket med Birgitte og sagt til 

hende at de må sige til, når de har brug for hjælp, så gør vi hvad vi kan. Vi kan 

være med til at gøre deres aktiviteter synlige. 

c. Ungdomsskolen: Det er en udfordring at finde ud af hvad der sker på den front. 

Jens prøver at tage kontakt til Jens Chr Holm fra Ungdomsskolen. 

3. 19.35-19.50: Fodsporets fødselsdag Lørdag den 7. oktober 

a. Arbejdsgruppe og tovholder: Michelles liste blev gennemgået (sat ind som 

sidste side i referatet.  Michelle er koordinator på  

b. Forslag til aktiviteter: Se med rød kursiv på listen 

4. 19.50-20.10: Nyt fra de 6 lokalråd 

a. Borgermødet den 3. september: Der boostes på ny for at få flere til at møde 

op. Der bliver fri leg og DalmoseGruppen vil insistere på at gennemføre mødet 

uanset hvor mange der tilmelder sig. 
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5. 20.10-20.30 Borgerne bestemmer: 

a. Sanne Salomonsen kommer og fortæller om vilkår og proces. I 

borgerne bestemmer er der afsat et beløb som Dalmoses borgere kan 

bestemme anvendelse af.: 100.000 kr pr skoledistrikt. Fordeles efter de gamle 

sognegrænser. I Dalmose Skoledistrikt bliver fordelingen: Dalmose 57.600, 

Hyllested: 20.000, Gimlinge 22.400 kr. De borgere som møder op til det endelige 

møde i det enkelte sogn bestemmer hvilket projekt som får pengene. 

DalmoseGruppen gør ”borgerne bestemmer” mere spiseligt for den enkelte 

borger og koordinerer mødedatoer med kommunen.  

 

6. 20.30-20.40 Diverse orientering fra formanden/forretningsudvalg: 

a. Økonomisk støtte:  

i. Kommunen har givet driftstilskud til både borgerforeningen og 

DalmoseGruppen. Spar Nord har givet 5.000 kr til børn/unge ud fra en 

ansøgning som Mia har stået bag. Pengene overrækkes ved Spar Nords 10 

års fødselsdagsfest d. 29.9.2017 mellem kl. 16-20.00. Vi er/har indstillet os 

til Home Prisen og SEAS NVE´s pris 

b. Møde med Naturstyrelsen:  

i. De er åbne for vores planer omkring stationsområdet, men ejer ikke ret 

meget af arealet. Her skal vi have fat i DSB. Naturstyrelsen har givet os et 

skilt til cafe atkærcentret. Vi skal have malet det og sat det op. 
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7. 20.45-21.00: EVT 

a. Uffe: Forslag om at gå sammen om at afholde ”Skovens dag” landsdækkende 

event i maj måned. 

b. Uffe: opfordrer til at lave en ønskeseddel over arrangementer til KOK, så er der 

mulighed for at det rent faktisk kan gennemføres. 

c. Mia: Fonde: vi skal gøre mere. Pt sidder Johnnie og Jens i fundraising gruppen. Vi 

vil gerne have flere medlemmer.  

d. Mia: Byloppemarked for hele byen eller veje 

Referat slut: 

Næste møde Onsdag d. 8 november 19-21 på Atkærcentret 
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Foreninger der skal kontaktes 

 Samtlige i DalmoseGruppen skal kontaktes med henblik på at opstille en bod 

langs fodsporet 

o IF62 

o KOK Uffe finder ud af om KOK kommer 

o Hashøj Jægerklub 

o Dalmose Daginstitution 

o Dalmose Skole 

o Atkærcenteret 

o Dalmosehallen 

o MAS 

o FDF 

o Hyllested Landsbyråd 

o Borgerforeningen Bemanding Pølsevogn, Borde og Flag 

o Dagli’ Brugsen Dalmose Pølsevogn og telt med musik 

o Gimlinge Idrætsforening 

 Jussi med sit bordrollespil 

 Gimlinge og hyllested kirke 

 Høve kirke 

 Borgerforeningen 

 
Andre traditioner og forslag 

 Musik band, Korsør ProduktionsHøjskole (1 time) 

 Rynkerne skal kontaktes for at cykle igennem 

 Sørby E-sport? De er jo nærmest blevet en del af Dalmose ;-) 

 Kagebod, vi prøver igen, folk indbydes til at komme med en kage til fælles 

kagebord. Ingen tvang, ingen konkurrence. Vi prikker lidt til folk, for at bage… 

 Pølsebod? 

 DalmoseGruppens pandekagebod FDF har succes med pandekager 

 
Aktiviteter 

 Suppe hos FDF 

 Kæmpe sæbebobler 

 Erhvervet 

o Se Dalmose fra oven – hvem har en lift? 

o Boder/stande fra erhvervsdrivende 

 Konkurrence, find Dalmosetrolden /Atkærcenteret 

 MC klubben? De var da søde, var de ikk´? Måske gamle/smarte/specielle biler 

 Hest 

 Inlinners 
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Opgaver: 
Tovholder Ruth,  
Koordinator kan være undertegnede. 
Koordinator til aktiviteter for børn? 
Alle kontakter skal indskrives i et dokument, hvor alle aftaler også noteres. Det kommer til at ligge 
på Googledrev. Alle får et link, hvor man kan notere sine aftaler. 
 
Kommunen skal have at vide, at området skal ordnes 
 

 


