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Referent: Michelle, ordstyrer: Jens 
  

Referat Onsdag den 22. maj 2019 kl. 19.00  
 
Til stede:  
Birgitte (Ungehuset), Johny (Kasserer), Pascal (Borgervalgt), Uffe (Hashøj Jægerklub), 
Henrik (Borgervalgt), Kjeld (Aktivitetscentret) , Mia (KOK), Jens (Skolebestyrelsen), 
Bodil (Atkærvænget), Sebastian (Hallen), Poul (Hyllested), Michelle 
(Brugsen,Sekretær), Grethe (Borger), Åse (Brugerrådet),  
 
 
1. 19.00-19.10: Kort gennemgang dagsorden, punkter til evt  

2. 19.10-19.20: Konstituering af bestyrelse a. Valg af formand, sekretær og 
kasserer  

Jens er valgt til formand, Michelle valgt til sekretær, Johny Bruun som kasserer. 

b. Valg af forretningsudvalg (formand, sekretær, kasserer + min 2 mere)  
Jens, Michelle, Mia, Bodil, Johnny og Pascal er valgt. 
 
Forebyggelse af ensomhed for ældre. 
Birthe fra Brugerrådet ønsker at holde en festlig aften for ældre for at forebygge 
ensomhed. DalmoseGruppen har søgt og modtaget 9.500 kr. til afholdelse af 
arrangementet, som skal holdes i året 2019. Pengene er kommet fra puljen for 
”Forebyggelse af ensomhed for ældre”. 
 
Info: 
Landudvikling har afsat en pulje på 100.000 til udvikling af grønne områder 
Vi vil tale mere om, hvordan vi evt. kan søge midler i denne pulje. 
 
3. 19.20-19.35: Dalmosemarked 22. juni (Birgitte)  
Birgitte takker for sponsoratet til ”Tip et Hit”, som er et nyt tiltag, der afholdes om 
formiddagen. 
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Markedet mangler stadig frivillige til de forskellige poster. Man er velkommen til at 
melde sig. Vi taler online medier, og vi opfordrer til at dele opslaget om markedet på 
de sociale medier.  
Markedet må gerne forandre sig fra år til år, og man lægger sig ikke fast på 
rammerne for markedet år for år. Der må gerne være overraskelse og ske lidt nyt 
hvert år. 
 
Ungehuset vil super gerne have flere frivillige til deres åbningsdage. 
Mandag er for alle, onsdag er for 5.klasser. 
 
Jens foreslår vi skal i dialog med kommunen om løntilskud til at unge evt. kan tage 
jobbet med en lille løn fra kommunen. Dalmose har tidligere haft en kommunal 
ungdomsklub, som blev lukket i 2018. Vi tænker at der måske kan være et lille 
driftstilskud at hente til en evt. ungarbejder. 
 
Vi har en lille snak om det at blive mødt af nogen, som interesser sig for hvad de 
laver om aftenen. Natteravne i byen kunne være en mulighed for at møde de unge i 
øjenhøjde. 
Vi taler om de søde unge mennesker og deres lyst til at få kørt på knallert. 
De mangler et sted at kunne køre.  
 
4. 19.35-19.50: Udpegning af repræsentant til Hallens Bestyrelse: a. 
DalmoseGruppen er blevet inviteret til at deltage i Hallens bestyrelse i stedet for 
borgerforeningen som nedlægges. Vi skal finde en repræsentant  
Per Bjerre er blevet spurgt og har modtaget valget som repræsentant. 
 
5. 19.50-20.15: Nyt fra bestyrelsen omkring Atkærvænget (Bodil) og fra 
Aktivitetscentret (Kjeld Jørgensen)  
 
Atkærvængets Bestyrelse – Bodil orienterer 
Atkærvænget er en selvejende institution og er udlejere af selve huset til 
Kommunens Aktivitetscenter som i daglig tale omtales Atkærcenteret. 
Bestyrelsen ønsker at have flere beboere fra Atkærvænget med i bestyrelsen. 
Dette arbejder de på. Og så arbejder bestyrelsen på at finde ud af hvad der juridisk 
kan lade sig gøre med lejlighederne oven på. Det er ikke let og kommunens jurister 
har sat eksterne jurister på sagen.  
Vi er super stolte af Bodil’s utrættelige arbejde i gruppen, og glæder os over at det 
går fremad. 
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Bestyrelsen for Atkærvænget har generalforsamling d. 21 juni. 
 
Info 
Overetagen har status som ældreboliger. Kommunens advokat ser på om status kan 
ændres og har ikke fundet nogen løsning på det. Kommunen har henvendt sig videre 
i systemet inden for Boligret, for at finde ud af om status kan ændres. De afventer. 
 
For 10 år siden er der udarbejdet en rapport, som siger at boligerne ikke er 
tidsvarende. Boligerne har ikke været visiteret til nogen i de 10 år. Boligerne har dog 
været betalt for af Kommunen.  
 
Bestyrelsen kan kun afvente en afgørelse på dette.  
 
Atkærcenteret – Kjeld orienterer 
 
Tine har foreslået at man evt. kunne søge midler til trækunst i byen. Midler kunne 
søges i  ”Puljen til udvikling af grønne områder” 
 
Klovneløbet afholdes som planlagt d. 15. juni kl. 10:00. Der er masser at frivillige 
hjælpere, og vi ser frem til en dejlig formiddag. Dagli’ Brugsen og Sanna Fodterapeut 
har givet sponsorgaver til dagen. 
 
Aktivitetscentret Atkærcenterets fremtid:  
Der har været skrevet om forholdet i tidligere referater, der er ikke sket nyt i sagen. 
Forslag om at invitere Jørgen Andersen til et møde for at give ham nogle input og få 
en dialog med ham som ”chef for Aktivitetscentrene” 
 
Arrangementer i Atkærcenteret. 
 
Grillfest fredag d. 12. juli kl. 16:30 
 
Kartoffelfest, nye kartofler og stegt flæsk med persillesovs 18. juni  
 
Gadefest under planlægning, med grill. (arrangeres med kort varsel af hensyn til 
vejret) 
 
 
6. 20.15-21.00 Status fra de enkelte AdhocGrupper og evt :  
 



 

DalmoseGruppen – Dalmose en by på sporet…  
Dalmose-by.dk – følg os på facebook.com/dalmosegruppen 
 

 4 

Der spørges til Stationsområdet: 
Græs og blomster er godt på vej I vores engareal på Stationsvej.  
Der er udpeget områder til bord og bænkesæt. 
Det er ikke meningen af de grønne arealer skal stå knivskarpt. Der er sået 
blomster fra træningsbanen til Stationen og fra stationsbygningen til 
legepladsen. Vi afventer stadig at DSB bliver enige med kommunen og 
naturstyrelsen om overtagelse af arealet. Herefter kan vi begynde at gøre 
mere ved arealet.  
 
Førstehjælpsgruppen: Der har været et udkald til Hjerteløberne til et 
hjertestop. 
Dog blev hjerteløberen sendt til en forkert adresse. Der følges op på 
proceduren. Den 29.05. kl. 19:00 er der igen møde i gruppen, og der vil 
være telefonkontakt til Lone Rasmussen fra Dansk Folkehjælp med en 
snak om hvordan vi fastholder det gode arbejde i gruppen 
 
Gamle Dalmose har møde i gruppen mandag d. 27.05. kl. 19:00 
De har modtaget materiale fra borgere i byen, disse papirer scannes ind 
og lægges på hjemmesiden. Forslag om et foredrag i Dalmosehallen. 
 
Velkomstgruppen opfordrer til at der lægges i velkomstkurven i  
Dagli’ Brugsen. 
 
Blomstervænget – Byggegruppen har holdt møde med Sparekassen, 
potentiel investor og bygherrer samt lodsejer og er kommet godt fra 
start. Der er interesse hele vejen rundt, og der er en investor der er 
interesseret i at købe jorden og komme i gang. Jordprisen vil være 
altafgørende for om der kan blive et projekt. Investor er en erfaren mand 
som bygger flere steder i kommunen. Pt er sigtet et Seniorbofællesskab, 
13-18 boliger. Der vil blive udsendt en interessetilkendegivelse, for at 
afsøge interessen for at leje bolig, hvis investor og lodsejer kan blive enige 
om en pris på jorden. Der skal være en vis interesse før der kan startes en 
lokalplan som er grundlaget for evt byggeri. 
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Info - web 
Vi vil gerne være mere synlige med hjemmesiden dalmose-by.dk, og 
sørger for at lægge materiale forskellige steder, så man får øje på det. 
 
Parkourgruppen 
Sebastian og Sune fra Mas har været til møde i Sundby Idrætspark, og 
modtaget spændende materiale om Parkour fra Kompan. Kompan har 
tilbudt gratis projektbeskrivelse til søgning af midler. Vi skal finde flere 
som vil være med i projektgruppen. 
 
Uglekasser 
Uffe fortæller at der er planer om produktion af fuglekasser i samarbejde 
med skolen og Atkærcenteret.  
 
Reetablering i skov 
Uffe foreslår at der bliver reetableret i skoven efter de dybe spor, som 
træfældningen har forårsaget sidste år. Uffe og Jens tager teten.  
 
Sankt Hans aften i Dalmose er reddet, Støtteforeningen til 
Dalmosehallen har taget opgaven til sig. Vi glæder os allerede. 
 
Næste møde bliver printet ud og sat op på Atkærcenteret. 
 
Næste møde er efter sommerferien Torsdag den 5. september 
 
Referat Slut 
 


