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Referat af Generalforsamling i DalmoseGruppen  26-04-2017 

REF: Michelle og Jens 

Generalforsamling blev afholdt sammen med Dagli’Brugsens generalforsamling i 
Dalmosehallens gymnastiksal med ca 90 fremmødte og efterfølgende spisning. Der var en 
rigtig god stemning og snak om stort og småt.  

1. Valg af Dirigent: Tommy Sejr Møller blev valgt. Tommy kunne 

konstatere at generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dermed 

lovlig.  

2. Valg af Stemmetæller: Ejler og Per blev valgt. 

3. Formandens Beretning: Jens fremlagde beretning for første år i 

foreningen DalmoseGruppen (vedhæftet). Der var mange positive 

tilkendegivelser på DalmoseGruppens aktiviteter ovenpå beretningen 

og lidt fri debat. Her blev der opfordret til at Gruppen fokuserer på 

udviklingen på skolesiden, hvor Flakkebjerg Skole formodentligt 

skifter skoledistrikt til Antvorskov. Jens kunne berette at der er meget 

fokus på området, men at Dalmose desværre pt oplever at 

Flakkebjerg hellere vil satse på Slagelse fremfor en fælles 

skoleudvikling i lokalområdet. DalmoseGruppen vil fortsat arbejde for 

et lokalt skoletilbud til 9. klasse i Dalmose. Der blev spurgt til om 

Gruppen kunne gøre noget for at cyklisterne på fodsporet kunne bruge 

ringeklokke og tage hensyn til gående. Konklusion på debat var at 

Gruppen allerede arbejder for at udvikle hele området mellem 

stationsvej og fodsporet og heri indtænkes også skiltning og bedre 

udsyn. Der blev opfordret til at man også huskede dagplejen når man 

reklamerer for byens dagtilbud. Jens svarede at dagplejen bestemt 

ikke glemmes og også er et fokusområde.   

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Pascal 

fremlagde revideret regnskab. Generalforsamlingen godkendte 

regnskabet. 

5. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag 
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6. Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber som 

ønsker at være medlem af bestyrelsen: Jens gennemgik 

foreninger og interessefælleskaber som positivt har tilkendegivet at 

de ønsker at deltage i bestyrelsen i DalmoseGruppen. Hyllested 

Landsbyråd indgår nu også i bestyrelsen. Hjertelig velkommen til 

Hyllested Landsbyråd. 

a. Brugerrådet ved Atkærcentret 

b. Borgerforeningen 

c. Hyllested Landsbyråd (NY) 

d. Dagli’ Brugsen 

e. Hallen 

f. IF62 

g. Gimlingen IF 

h. M.A.S 

i. FDF 

j. Forældrebestyrelsen på Skolen 

k. Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen 

l. Hashøj Jægerklub 

m. Kreativ Oplysningskreds (K.O.K.) 

 

7. Valg af opstillede borgere: Jf vedtægter må der være ¼ personlig 

valgte borgere og ved ulige antal rundes op til nærmeste hele tal. Dvs 

4 medlemmer ved 13 foreninger/interessegrupper. Flere borgere 

stillede op og følgende blev valgt ind i bestyrelsen 

a. Pascal de Cordier 

b. Lars Kyhl 

c. Mia Ibsen 

d. Henrik Davidoff 

Tillykke til alle 4 og velkommen til de nye. Jens understregede at alle 

der har lyst kan bidrage i DalmoseGruppen. Således er det ikke 

nødvendigt at være i bestyrelsen for at tage del i arbejdet. I det 

forgangne år er der faktisk rigtig mange som tager del i adhoc-

grupperne på den ene eller anden måde. Pascal sendte samtidigt en 
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liste rundt hvor interesserede borgere kunne skrive deres mail på, så 

DalmoseGruppen kan tage kontakt.  

  

8. Valg af revisor og revisor suppleant: Torben Levring blev valgt 

som revisor og Mona Mølgaard blev valgt som revisor suppleant. 

9. Evt: Pascal gav en peptalk med opfordring til at: 

a. tale Dalmose og omegn op  

b. melde sig ind og tage aktiv del i foreningslivet, der hvor det 

giver bedst mening. 

c. ville og turde fællesskabet  

d. være vedkommende og nysgerrig på alle måder  

e. efter bedste evne udleve sine drømme, virkelyst og 

iværksætteri i lokalområdet 

 

Referat slut. 


