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Ordstyrer: Jens 

 

Referat Møde i Dalmosegruppen 

På Atkærcenteret 

Mandag den 3. september 2018 kl. 19.00 

 

Tilstede: Johny, Vera (Borgerforeningen), Henrik (Borger), Michelle (Dagli’ Brugsen), Jeanne, 
(IF62), Åse (Brugerrådet Atkærcenter), Anette (Atkærcenter), Ib (Erhvervsnetværk), Mia Ibsen 
(Borger), Uffe (KOK og jægerforeningen), Jens (Dalmose Daginstitution), Pascal (Borger), Sebastian 
(FDF/Hallen) 

 

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

2. 19.15-19.45: Fodsporets fødselsdag gennemgang af slagplan (Michelle, Sebastian, Mia, 
Pascal, Jens)  

o Planen over deltagelse for foreningerne er gennemgået, ansvarsområderne er 
oplyst. Planen rundsendes til de deltagende. 

o Jens gennemgår placeringer af telte og stande og fremsender til de enkelte. 
Teltopsætning starter kl. 8:00. Sebastian forsøger selv at lave et telt-crew som kan 
sætte telte op. Hvis han mangler folk råber han op. 

 Annoncering af fodsporets fødselsdag 
o Mia og Ruth tager fat i aviser og tv2 øst.  
o Vi deler opslag i grupper i omkringliggende byer + Naturstyrelsen 
o Slagelse Kommune slår græsset på perronen ca en uges tid inden. 
 

3. 19.45-20.30 Status fra de enkelte AdhocGrupper: 

 Gamle dage gruppen 
o Mia informerer om at der er lavet en Adhoc gruppe omkring ”Gamle dage i 

Dalmose”, Uffe har materiale liggende/adgang til video og billeder, som kunne 
være rigtig spændende at få lagt på vores hjemmeside. 

o Borgere opfordres til at deltage. Uffe, Poul, Pascal og Mia er medlemmer i 
gruppen.  

o Arkivaren i den gamle kommunebygning har inviteret Pascal til kaffe, så gamle 
nyheder kan udveksles. Anette fra Atkærcenteret kigger i kælderen efter 
materiale. 

 

 Skiltegruppen 
o Dagplejegruppen skal have et skilt til deres areal på skolen, vi afventer 

skilteværkstedet på Korsør ProduktionsHøjskole 
o Fodsporet skal have et skilt hvor der skal stå Dalmosehallen. Vi har træskiltet fra 

naturstyrelsen hvor der blot skal skilt på. Det skal males og bores i jorden ved 
Vemmeløsevej (Pascal og Jens) 

o Skilte til indfaldsvejene (Pascal rykker Cemas for tilbud) 
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 Velkomstgruppen 
o Er stadig vågen og i gang. Der kommer snart velkomst igen 

 
 
 

 Stridergruppen 
o Center for Kultur og fritid fra Slagelse Kommune har henvendt sig omkring 

Sundhedsugen i uge 41. Søndag d. 14. okt. er der blevet foreslået at der holdes 
Striderevent og Fri leg i DalmoseHallen. Pascal er kontaktperson til Slagelse 
Kommune. 
 

 Førstehjælpsgruppen 
o Mia, Tove, Bodil, Grethe og Erik er med i gruppen, og er ved at arrangere et 

førstehjælpskursus. Der skal være min. 12 personer til et kursus, og der udstedes 
certifikat efter kurset. Sidste frist for tilmelding er 1. september. 
 

 Branding for Dalmosehallen 
o Der har endnu ikke været indkaldt til møde omkring branding for Dalmosehallen, 

men hallen arbejder med at få ændret opfattelsen af, hvad hallen faktisk bliver 
brugt til og de ressourcer hallen har. 
 

 Stationsprojektet 
o Det står lidt stille, da DSB ikke vender tilbage på Kommunens mails og Jens’ 

telefonopkald. Jens afventer. 
 

4. 20.30-20.45: Aktivitetskalender opdatering (Fast punkt) 

 Alle Foreninger og interessegrupper byder ind med datoer på kommende 
aktiviteter til aktivitetskalenderen på hjemmesiden.  

Datoer: 

 Strider og Fri leg, Sundhedsugen uge 41, der henvises til program fra 
Kommunen. 

 KOK, fredagsfest d. 19. okt. Halfest og spisning 

 4. nov. Mor & Barn blomsterbinding, julekursus 

 Torsdag. D. 11. okt. Dalmosehallen, Poul Joachim Stender, Gud, Erotik og mad. 

 6. marts 2019 Sensitive voksne i Atkærcenteret 

 Mandag d. 12. nov. Græsk mad og foredrag 

 Madklub i Atkærcenteret midt september 

 

5. 20.45-21.00: Evt 
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 Mia: Signe, fra Fritid og Borgerservice tager fat i Naturstyrelsen og spørger til om 
der kan genoptrykkes foldere om Fodsporet. 

 Mia: Forespørgsel fra Frivilligcenteret i Slagelse, Lykke Petersen. Spørger til 
interessen for gågruppe eller gåmakker. Frivilligcenteret arbejder for Psykisk 
sårbare. Vi opfordrer de forskellige foreninger til at tage det op som en mulighed at 
deltage i det. 

 Uffe påpeger at der lægges for lidt vægt på vedligeholdelsen af vores borde/bænke, 
skov og sø i Dalmose. Jens informerer om at der er et pågående arbejde i gang med 
at grøfte skoven. Uffe vil rigtigt gerne have, at skoven og de skønne omgivelser 
bliver nævnt i forbindelse med hussalg i annoncerne. Ejendomsmæglerne får 
materiale fra skolen og daginstitutionen, som info. Uffe og Jens følger op på 
Entreprenørservice.  

 Annette: Atkærcenteret foreslår et løb i Dalmose, ex. 7 km. Henrik Davidoff 
informerer om, at løbeklubben i IF62 er i gang med de tanker. Tine fra 
Atkærcenteret vil gerne være med i arbejdsgruppe. 

 Der tales om lejlighederne i Atkærcenteret, og om hvorfor der ikke sker så meget i 
beslutninger om udlejning af disse. Vi taler om at der skal iværksættes/handles på 
projektet. Jens informerer om at kommunens jurist informerede om at der var en 
mulighed for at tage en eller flere lejligheder ud til andet formål så længe det var 
for et år ad gangen. Så hvis ikke der er kommet lovændringer på dette område i 
forhold til ældrebolig loven så kan denne mulighed bruges for at komme i gang med 
arbejdet. (Denne info tilgik på det møde som blev afholdt for snart 2 år siden hvor 
Bodil, Conny, Pascal og Jens var til møde om dette i kommunen.). Bodil og Jørgen 
kan evt tage dette med videre i processen. 

 Uffe: KOK opfordrer til at folk kommer med forslag til foredrag, kursus, events eller 
lign. Til kk@events.dk 


