
Referent: 
Michelle  
Ordstyrer: Jens 

Referat fra møde i Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19.00 

 
Til stede: Henrik (Borgervalgt), Sebastian (DalmoseHallen), Pascal 

(Kasserer DalmoseGruppen), Anna (Brugerrådet Atkærcenter), Bodil 

(Bestyrelsen Atkærvænget), Jens (Skolebestyrelsen, formand 

DalmoseGruppen), Michelle (Sekretær DalmoseGruppen), Johnny 

(Borgerforeningen), Mia (Borgervalgt), Lars (Borgervalgt), Per (Dagli’ 

Brugsen), Ebbe, Hanne. Besøg fra DaCore – Henrik og Aron 

 
Tirsdag den 12. Marts 2019 kl. 19.00 

 
1. 

19.00-19.15: Godkendelse af referat fra sidste 

møde. Godkendt 

 
2. 

19.15-19.40: Hvad sker der i bygningerne på 

DaCore  

 

a. Aron Hvid og kompagnon kommer og 

fortæller 

 
For ca. 2 år siden har Henrik og Aron overtaget DaCore’s bygninger, som 

er etableret som et Anpartsselskab. 

Henrik arbejder på en opfindelse, med støbning af færdige skaller til 

opbygning af huse. 

 
Aron har et smedeværksted og laver helt almindelige ting i jern - 

som han sir’ Aron har også købt banken, og bruger den i 

øjeblikket til administration. 

 
En stor del af bygningerne er lejet ud: 

Motorcykelklub (Defenders), AMC transport (lokalt), Don Felix 

(dækfirma), sandblæser, møbelforretning, tømrerfirma, hobbyværksted, 

glarmester, muligvis antikviteter, klub for fjernstyrede biler.  

Derudover har de forsøgt opstart af pølsevogn. Den er ikke opgivet endnu, 

men de mangler en interesseret der kan tage sig af den daglige drift. 

 



Aron og Henrik vil rigtigt gerne i snak med Erhvervscenteret. De undrer 

sig over at de ikke har kunne få besøg, og derigennem skabe lidt interesse 

for deres virksomheder. 

Vi tager fat i erhvervschefen fra Erhvervscenteret og får et besøg sat i stand. 

 

3. 

19.40-20.00: Forberedelse af Generalforsamling 

 
a.  Nye interessegrupper/foreninger der skal på listen..  

Bestyrelsen forAtkærvænget (Ja)  

Erhvervsnetværket (afventer svar) 

Dalmosehallens støtteforening (afventer svar) 

 

b.Indkaldelse til generalforsamling 

Michelle og Jens sørger for rettidigt at lægge indkaldelse til generalforsamling på facebook 

og hjemmeside. Indkaldelse til generalforsamling lægges på facebook og 

hjemmeside primo april. 

Billetter skal hentes i Brugsen 

 

 
4. 

20.00-20.30 Status fra de enkelte 

AdhocGrupper:  

a. Atkærvænget status 

Der sidder pt. 3 medlemmer i bestyrelsen, og man ønsker sig flere 

medlemmer blandt beboerne for at kunne træffe gode beslutninger for huset. 

 

Kommunen visiterer ikke ældre til boliger på Atkærvænget længere.VAB 

som administrer udlejningen skal i princippet fremover selv indsætte lejere. 

Der er ikke gæld i ejendommen, og der er 10 ledige lejligheder i bygningen. 

Aktivitetscenteret og hjemmeplejen lejer sig ind. 

 

Den selvejende institution undersøger pt om det stadig er låst som 

ældreboliger, eller om man må bruge dem som man vil. Det er afgørende for 

hvad bygningen må bruges til. 

 

Flere ideer er i spil. Borgerhus, Vandrehjem mm. 

 

I forbindelse med ide omkring vandrehjem foreslås det fra (ejer fra Dacore) 



at ”forpagte” ejendommen ud til én som så kan drive stedet som fx 

Bed&Breakfast. 

 

b. Stationsvej status 

Området er blevet ryddet, der er åbnet op, fældet træer. Stød er blevet 

fjernet og området ordnet. Vi har modtaget 25.000 fra Landudvikling, som 

dækker disse udgifter samt udgifter til etablering af Bord- Bænkesæt. 

 
Vi arbejder på at Kommunen eller Naturstyrelsen skal overtage området fra 

DSB. 

 
DalmoseGruppen arbejder med ting der KAN lade sig gøre. Det kræver en 

masse benarbejde og i dette projekt skrider det lige stille og roligt fremad. 

I gruppen synes vi at skaterbane på busterminalen stadig er en mulighed, 

men næste step er at Naturstyrelsen eller Kommunen skal overtage arealet 

fra DSB. 

 
Dialogmøde med andre lokalråd: 

Jens har været til dialogmøde med andre lokalråd i kommunen. Man har 

kommunalt en pulje penge til byforskønnelse, og Jens tænker at der 

muligvis kan være vilje og penge til 

enkelte projekter i byen. Muligvis i forbindelse med projekt køkkenhave på 

den gamle grund ved Dagplejens legestue. 

 
Udbyggelse/nybebyggelse i Dalmose 

Per Bjerre, Poul Bek, Torben Levring, Jens Jørgensen og Lars Kyhl starter en 

lille arbejdsgruppe omkring visioner om bebyggelse på det i 

kommuneplanen udpeget område vest for Blomstervænget. Første opgave 

er at finde ud af om lodsejer vil sælge og dernæst finde investorer til 

projektet. Muligvis skal der nytænkes væsentligt, for at lykkes med 

projektet. 

 
c. Andre grupper 

 
Skiltegruppen mødes omkring erhvervsnetværket for at få erhvervet på 

hjemmesiden. 

 
Velkomstgruppen 

Der er lavet en kurv i Dalmose Dagli’ Brugs, som vil blive uddelt til nye 

tilflyttere i 4261. Der kommer til at være opslag på hjemmeside, facebook, 

og ophængning i Brugsen. 

 
  



Gamle Dalmose, gruppen 

- mødes og historier udveksles. Gruppen forsøger at sikre data og gamle 

billeder. Man planlægger en aften med spisning med plancher og billeder. 

 
Danmark redder liv. 

Der er 5 i gruppen, som kan blive kaldt ud. 

 
5. 

20.40-21.00: Evt 
Dalmosehallens hjertestarter er rykket udenfor. 

Ønske om større gennemsigtighed i DalmoseGruppen. Fremover skal møder 

slås op som begivenhed på Facebook. 

 

Indgangsportaler i byen ser lidt trætte ud. Der skal bestilles nye bannere. 

Johny piller de gamle ned. 

 

Lokalpolitiet har fået en mobil politistation og tager rundt til byerne. De 

kommer jævnligt på besøg i landdistrikterne, og holder til ved Brugsen når de 

er her i Dalmose. Det annonceres på Facebook. De ønsker mere lokal 

kontakt. 

 

Det kommunale tilskud til lokalråd (i dette tilfælde DalmoseGruppen) er 

steget fra 11.000 til 15.000. Driftstilskuddet søges hvert år efter afholdt 

generalforsamling. 

 

Byttemarked lørdag d. 6. april. 10:00-12:00 på Atkærcenteret 

 

Referat slut 

Michelle/Jens 


