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Referent: Michelle 

Ordstyrer: Jens 

Referat Dalmosegruppen 

På Atkærcenteret 

Mandag, den 5. November 2018 kl. 19.00 

 

Deltagende: Tine Gundersen (Atkærcenteret), Sebastian Jensen (Dalmosehallen), Henrik Davidoff (valgt 
borger), Mia Ibsen (valgt borger), Lars Kyhl (valgt borger), Pascal de Cordier (valgt borger), Uffe 
(KOK/Hashøj Jægerklub), Åse (Brugerrådet Atkærcenteret), Jeanne Davidoff (IF62), Jens Jørgensen 
(Dalmose Daginstitution), Michelle de Cordier (Dagli’ Brugsen) 

 

 

1. 19.00-19.15: Godkendelse af referat og Kort gennemgang dagsorden, punkter til evt 
a. Godkendt og dagsorden gennemgået 

2. 19.15-19.45: Evaluering af Fodsporets fødselsdag (alle) 

• Et ønske om at det excel ark der lå online blev bedre udfyldt af de deltagende. 
• Positiv tilbagemelding generelt fra de deltagende. 
• Henrik melder om fin omsætning i kageboden 
• Bedre styring på salg af øl og vand (hvem skal sælge?) Denne gang var det både hallen 

og den nye foodtruck. Foodtruck var egentlig kun ment som erstatning for 
pølseboden. 

• Musik skal placeres bedre, det var ikke centralt nok. 
• Forslag om at tage gamle knallerter med fra Anders Bülow. Han vil gerne have dem 

med igen næste år. 
• Forslag om at skubbe starttidspunkt til kl. 10:30, fordi det først er her folk begynder at 

møde op. 
• Festen skal være mere samlet omkring Brugsen, legepladsen, græsplænen og første 

del af perronen. Det giver måske sig selv til næste år når der er tyndet mere ud i 
bevoksningen. 

• Der skal være bedre styring på modtagere af gæster (fx hvem tager i mod Team 
Rynkeby?) 

• Bedre styring på dagen så folk ved hvad der sker og hvornår det sker. 
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• Plakater i lygtepælene/mere synlig reklame for fødselsdagen. 
• Pressegruppe i styregruppen 
• Ønske om skilt som reklame for Fodsporet 
• Vi skal huske at udfylde diverse tilladelser ved politiet  
• Frivillige skal have gratis kaffe og kage 
• Programmet skal være synligt flere steder 
• Telte skal være færdige lidt tidligere 
• Flere små lokale gårdbutikker, brugskunst og andre små lokale butikker 
• Bedre synlighed med placering af toiletter (Brugsen og Atkærcentret kan bruges) 
• Ingen nedlukning af boder/oprydning før festen slutter!!! 

 
Styregruppe til næste års fødselsdag (Michelle) 

Vi opfordrer via facebook til deltagelse i styregruppen vedrørende Fodsporets Fødselsdag, så lidt flere 
forhåbentlig vil tage del i forberedelserne. Det er stadig foreninger og deltagere der hver i sær sørger 
for at det bliver en fest! 

Vi tager emnet på dagsordenen ved næste møde. 
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3.  19.45-20.00: Bosætningsstrategi / Kommuneplan (Jens) 

• Jens har mødtes med Sanne Salomonsen og Jørgen Damgaard samt byplanlægger 
Moritz Faloota fra Kommunen i forbindelse med den lokale udviklingsplan. Jens oplyser 
at vi skal være opmærksomme på kommuneplanen og revidering af denne. Der er pt 
udpegede arealer til nybyggeri i Dalmose i kommuneplanen. For at det kan blive 
virkelighed skal jordejere være motiverede for at frasælge jord og mulige investorer 
skal være til stede inden en lokalplan kan vedtages og gøre det muligt. 
DalmoseGruppen kan påvirke denne proces til gavn for udviklingen af området. 

• Enighed om at vi aktivt gør noget i denne sag selvom det kan have lange udsigter. Om 
ikke andet er det vigtigt at vi som lokalråd sørger for at fastholde de muligheder der er 
i nuværende kommuneplan så ikke områderne indskrænkes. Jens går videre med 
opgaven og Lars Kyhl har tilbudt at hjælpe til. 
 

4.  20.00-20.30 Status fra de enkelte AdhocGrupper: 

• Stationsvejsprojekt /Træfældning (Jens) 
• Status er efter møder med naboer, kommunen, Naturstyrelsen og DSB at vi nu er 

klar til første etape med at fælde træer og tynde ud i det tætte krat mellem 
Fodsporet og Stationsvej. 

• Opstart af træfældning og udtynding af tilgroede buskadser forventes startet i 
løbet den næste måned. Arbejdet udføres af HedeDanmark med maskiner og 
skovarbejdere. Træet bruges til flis og det er med til at betale projektet. Jens står 
for det.  

• Vi skriver på Facebook om arbejdet forinden, så ingen bekymres unødigt. 
 

• Velkomstgruppen 
Der skal gentænkes hvordan vi modtager nye borgere i området. 
Gruppen skal mødes og aftaler videre. Vi hører nærmere om dette på næste møde. 
 

• Førstehjælp, 25/11 Førstehjælpskursus 16 tilmeldte, Grethe Larsen er kontaktperson 
på kurset. Kurset retter sig mod ”Danmark redder liv” 
https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/DKredderliv/Sider/Om-Danmark-redder-
liv.aspx 
 

• Ungegruppen har en Facebook gruppe, der skal findes et nyt profilbillede til siden. 
 

• Gamle dage gruppen, Mia, Poul, Torben, Ole, Pascal, Uffe og Inge. De mødes i 
nærmeste fremtid. Knud Andersen har været på Besøg hos Mia. Han har lidt bøger 
liggende om Dalmose, som han gerne vil sælge. 

 

https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/DKredderliv/Sider/Om-Danmark-redder-liv.aspx
https://www.regionsjaelland.dk/Kampagner/DKredderliv/Sider/Om-Danmark-redder-liv.aspx
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• Atkærcenteret beretter om at de tomme lejligheder kan lånes ud til behandlere, 
massører, akupunktører eller lign. Gratis indtil videre.  
 

• Andre? 
 

5. Aktivitetskalender opdatering (Fast punkt) 

Vi opfordrer fortsat til at materiale omkring aktiviteter sendes til Jens og Michelle. 

 Aktiviteterne vil blive lagt på Facebook og hjemmesiden. 

 michelle@allingham.dk, jens.brandbyge.j@gmail.com 

 

 

Alle Foreninger og interessegrupper byder ind med datoer på kommende aktiviteter til 
aktivitetskalenderen på hjemmesiden. Facebookgruppen, ”Et stolt Slagelse” er et godt sted at lægge 
aktiviteter op. 

 

Evt: 

• Belysning på busterminalen samt hvidt lys i fodgængerfelt virker ikke. Jens tager fat i Lasse 
fra entreprenørservice. 
 

• Yoga vil i nærmeste fremtid blive tilbudt i Atkærcenteret af lokal udøver via KOK. En 
opfordring til at KOK koordinerer med IF62 som også udbyder YOGA 

 

• Atkærcenteret har bestået med 3 deltager i ”Smart træning” via DGI. 
 

• IF 62 Walk and run laver et løb igennem Dalmose 
 

• Hallens støtteforening mangler frivillige, meld jer gerne 
 

• Politiet i Slagelse har allokeret en person i Slagelse på Dalmose til forbyggelse og tryhed i 
Dalmose. 

• Atkærcenteret har været nødsaget til at hænge hjertestarteren indenfor. Der arbejdes på 
en løsning med at få den ud igen. Det samme for DalmoseHallen som er blevet kontaktet af 
Danmark redder liv som vil samle ind til at den kan komme uden for igen. 

mailto:michelle@allingham.dk
mailto:jens.brandbyge.j@gmail.com
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• Barak ved den gamle legestue står uden tag. Efter sigende skulle en privat have købt den 
og er ved at pille ned. Det er gået i stå og fremtræder farligt og grimt at se på. Lars Kyhl 
tager kontakt til Kommunale Ejendomme. Jens sender kontaktoplysninger. 

• Spørgsmål om egenkapital DalmoseGruppen, Målet er at vi bruger de penge vi får / søger 
de penge vi har brug for. Vi skal som sådan ikke have penge stående. Driftstilskuddet fra 
kommunen bruges henover året til driften.   

 

Referat Slut. 

 


