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Ordstyrer: Jens 

 

Referat fra møde i Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Mandag den 28. januar 2019 kl. 19.00 
 
Til stede: Helle (LOF), Birgit (Atkærcenteret), Åse (Brugerrådet på Atkærcenteret), Bodil Rasmussen 

(Den selvejende institution Atkærvænget), Johny Bruun (Borgerforeningen), Mia Ibsen (Borgervalgt), 
Pascal De Cordier (Borgervalgt), Jeanne Davidoff (IF62), Henrik Davidoff (Borgervalgt), Sebastian 
(DalmoseHallen), Johnnie Rasmussen (Dalmose Skole), Jens Jørgensen (Daginstitutionen), Michelle De 
Cordier(Dagli’ Brugsen), Tine Kold (Atkærcenteret), Uffe(KOK, Hashøj Jægerklub) 
 

1. 19.00-19.15: Godkendelse af referat og Kort gennemgang dagsorden, 

punkter til evt. Referat godkendt punkter til evt skrevet på 

2. 19.15-19.35: Atkærcenter og LOF 

a. Tine fra Atkærcentret og Helle fra LOF vil gerne snakke samarbejde : 

Tine fortæller at som et led i at få flere til at bruge faciliteterne på Atkærcentret vil 
man gerne udbygge samarbejdet med aftenskolerne. 
Helle er leder af LOF fortæller at man arbejder med flere arrangementer bla vil 
Camilla Kornerup komme til Dalmose og fortælle om New Sealand d. 6. Marts. Til 
foredraget vil der være spisning. 
Herudover vil man gerne have input til hvilke typer af hold/arrangementer der kan 
være ønsker til. Det kan både være deltagere og undervisere som kommer med 
ønsker. 
Helle informerer om muligheden for at oprette aftenskolehold i byen. Lønnen er 
275,- i timen. 
 
DalmoseGruppen laver et opslag på facebook og hjemmeside, med reklame for LOF, 
med forespørgsel om hvad folk har lyst til at gå til, eller måske oprette hold til. 
Michelle og Helle koordinerer. 
Samme muligheder reklamerer KOK for i deres blad. 

 

3. 19.35-20.00: Status Atkærcentret og den Selvejende Institution Atkærvænge 

a. Orientering og debat (Bodil, Tine og Jens) 
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Bodil og Jens orienterer: 
Huset Atkærcentret og omkringliggende lejligheder ejes af den selvejende institution 
Atkærvænget. Her er der igen nedsat en bestyrelse efter flere år uden bestyrelse. 
Den nye bestyrelse består pt af Jørgen Andersen, Bodil Rasmussen og Therese 
Gjerde. Bestyrelsen skal på den kommende generalforsamling fyldes ud med flere 
beboere, som skal være i flertal i bestyrelsen. Bestyrelsen gør sig en masse tanker 
om hvad huset også kan bruges til og snakker videre om dette. 
Pt har Slagelse kommune opsagt samarbejdsaftale med Atkærvænget om at visitere 
til ældreboligerne. Lån optaget i forbindelse med etablering af ældreboligerne er nu 
udløbet og disse 2 forhold giver muligheder for den fremtidige anvendelse. 
 
Tine orienterer: 
Slagelse kommunes Aktivitetscenter (i daglig tale Atkærcentret) ejer inventar i dele 
af huset og ”lejer” sig ind (betaler vedligehold, vand, varme el etc).  
Omkostningsniveauet er pt for højt ifht antal brugere. Derfor har Jørgen Andersen 
som leder besluttet at ændre følgende for at undgå en evt lukning. 
Det betyder at der skæres i stillinger på Atkærcentret og bla vil daglig leder Tine Kold 
Gundersen i løbet af 2019 overflyttes til Kongehavecentret. 
Det skal ikke opfattes som en nedlukning, man vil faktisk gerne have mange flere 
aktiviteter, men der er blot ikke råd til at have det faste personale til rådighed i det 
omfang som det er i dag. 
 
Jens: 
Aktivitetscentret og den selvejende institution Atkærvænge ønsker debat om 
hvordan man kan få evt flere frivillige kræfter ind i huset, flere typer af bruger og en 
anderledes brug af huset. 
Næste skridt er at Atkærvænget får fyldt bestyrelsen op og sammen med 
Aktivitetscentret finder ud af hvordan og hvornår man vil inddrage borgerne. 
 
DalmoseGruppen har opfordret til at man inden en udmelding har gjort sig nogle 
tanker om de rammer man kan tilbyde og vi opfordrer til at man kigger bredt udover 
kommunen når man inviterer frivillige ind. Ideer er der nok af, men det kræver at der 
er nogen til at udføre dem og drive ideerne frem. 
 
Tine: 
Hvis vi hører rygter og snak i krogene om fremtiden på Atkærcentret så sig til dem 
der snakker at man arbejder for endnu flere aktiviteter i huset. Evt ring til Tine og få 
afklaret evt spørgsmål. 
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I Dalmosegruppen kan vi gå tilbage til vores foreninger og institutioner og fortælle 
om ovenstående og på den måde undgå en masse snak om lukning etc som jo ikke er 
tilfældet.  

 

4. 20.00-20.30 Status fra de enkelte AdhocGrupper: 

a. Stationsvejsprojekt (Jens) 

Der er blevet tyndet ud i træerne langs Stationsvej. Fortorve og stier er blevet revet 
og fejet efterfølgende. 

Vi har ved samme lejlighed taget fat i kommunen og seas nve vedr lys på stationen 
og på stien til fodgængerfelt, samt fodgængerfelt. Det virker igen. Måske er der 
stadig en fejl på strækningen her, men Jens holder SEAS-NVE til ilden så det bliver 
løst permanent. 
Næste skridt er at få knust nogle stød ned og opsat nogle borde og bænke ved bla 
træningsbanen og ungehuset.  Jens har haft kontakt med LAG til søgning af midler til 
opgaven. Det kunne umiddelbart ikke imødekommes på lige præcis denne punkt, 
men LAG foreslog at søge midler i større målestok på det samlede projekt, blot skal 
50% af udgifterne til projektet findes af andre sponsorer.  

Pt er der søgt penge til bla borde og bænke ved landdistriktspuljen i Kommunes regi. 

Der bliver spurgt lidt ind til oprydningsniveau: 

Jens oplyser at der er blevet fjernet 1.5 trailerfuld af skrald imellem træerne, som 
dukkede frem efter der blev tyndet ud i træer og buskads. 
Der vil blive knust en del af de tilbageblevne grene, og resten vil blive dækket af græs 
og anden opvækst. Afskårne smågrene mm som ligger tilbage må man leve med. Det 
er ikke en friseret park vi laver ;-). Man skal give det en vækstsæson, så ser det hele 
meget mere idyllisk og naturligt ud… Og så glæde sig over at nogen rent faktisk gør 
noget  

Hallen har i samme ombæring fået ryddet et område nede ved cykelparkeringen. Det 
har skabt mere lys og tryghed. Oprydning der klarer Hallen selv. Tanken er stadig at 
der også skabes plads til en parkourbane på det areal der er ryddet ved Hallen. 
Arbejdet vedr dette har stået lidt stille. Sebastian opfordres til at gå videre med 
dette. 
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b. Velkomstgruppen 

Michelle har talt med Søren (Brugsuddeleren) om at have en kurv med rødvin og 
andet godt, parat til nye tilflyttere. DalmoseGruppen vil sørge for at der også ligger 
foldere. 

Vi vil reklamere på facebook, i Brugsen, i Hallen, på hjemmesiden og i Forbifarten. 

Det er tanken at folk selv kommer på besøg i Brugsen og modtager en kurv. 

Kender du en nytilflyttet, eller er du nytilflyttet? 
Det blev foreslået at man kan afhente kurven til sin nabo, hvis man er vidende om 
nye beboere. Der skal et billede på facebook, dette billede sendes til 
michelle@allingham.dk eller jens.brandbyge.j@gmail.com, så det kan blive lagt op. 

c. Førstehjælp 

Danmark redder liv. 

Systemet fungerer således, at hvis en person i området får hjertestop bliver man 
udkaldt til hjælp på stedet. App’en tracker ens færden, og man kan derfor kaldes ud 
flere steder i landet, alt efter hvor man opholder sig. 

4-5 personer fra det netop afholdte kursus er nu tilmeldt App’en til Danmark redder 
liv. Gruppen kører rigtigt godt, der er oprettet en messengergruppe. 

Sebastian oplyser i denne sammenhæng, at hallens hjertestarter er på vej til at blive 
hængt op udenfor.  

d. Andre? 

 
Klovneløbet efterlyser folk til posterne til Klovneløbet. 
Tine oplyser om, at der søges folk til planlægning af næste års Klovneløb da 
Atkærcenteret skifter karakter. 
 
”Gamle dage gruppen” 
Der er stor interesse for at kende Dalmoses historie. 
Der inviteres til foredrag med fremvisning af billeder, Tine foreslå byvandring. 

mailto:michelle@allingham.dk
mailto:jens.brandbyge.j@gmail.com
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Mia opfordrer folk, via et opslag på facebook, til at sende billeder. 
På DalmoseGruppens hjemmeside vil der blive oprettet en side reserveret til 
billeder af ”Gamle Dalmose” 
 
Dalmose 4 generationer i det 20’ århundrede. Bogen kan udlånes hos Mia. 
 

5. 20.30-20.45: Aktivitetskalender opdatering (Fast punkt) 

a. Alle Foreninger og interessegrupper byder ind med datoer på 

kommende aktiviteter til aktivitetskalenderen på hjemmesiden.  

IF62 afholder d. 29. juni et løb i Dalmose 7, 14, 21 km. 
20. februar ”Spis sammen i Dalmose” i samarbejde med Dagli’ Brugsen 
Uffe oplyser om, at KOK har flere aktiviteter på Atkærcenteret, webgruppen har 
aftalt at gennemkigge aktiviteterne og lægge det på hjemmesiden. 
 
 

6. 20.45-21.00: Evt 

Katrine Hjort har kontaktet Jens omkring et Skælskør Magasin. 
Jens hører magasinet omkring vilkår. 
Tilbagemeldingen er her at alt vedr arktikler om lokalområdet er gratis mens 
reklame for specifikke events koster.. 
 
Referat slut 


