Referat af Generalforsamling i DalmoseGruppen 30-04-2019
REF: Michelle
Generalforsamling blev afholdt sammen med Dagli’Brugsens generalforsamling i
Dalmosehallen med ca 55 fremmødte og efterfølgende spisning. Der var en rigtig god
debat undervejs.

1. Valg af Dirigent: Tommy Sejr Møller blev valgt. Tommy kunne via
opslag ved Brugsen samt Facebook og hjemmeside konstatere at
generalforsamlingen var indkaldt rettidigt og dermed lovlig.
2. Valg af Stemmetællere og referent: Anette og Sonja blev valgt
som stemmetællere og Michelle som referent.
3. Formandens Beretning: Jens fremlagde følgende beretning:
I 2018 har medlemmerne i bestyrelsen været:
Brugerrådet ved Atkærcentret, Borgerforeningen, Dagli’Brugsen,
Hallen, IF62, Gimlinge IF, M.A.S., FDF, Forældrebestyrelsen på
Skolen, Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen, Hashøj Jægerklub,
Kreativ Oplysningskreds og Hyllested Landsbyråd. I alt 13 medlemmer.
Herudover har de 4 personligt valgte borgere været Lars Kyhl, Henrik
Davidoff, Mia Ibsen og Pascal de Cordier.
Sidste år kunne jeg på generalforsamlingen fortælle om projekter som
vi på forskellige måder var blevet lovet penge til. Projekterne er alle
blevet gennemført og vi har modtaget de penge som har gjort det
muligt at gennemføre projekterne.
Cykelbanen på skolen blev til noget fordi en gruppe bestående af
Magnus, Simon, Philip, Lars, Birgitte og Mia fik 5000 kr med hjem fra
gadeidrætspuljen i starten af 2018. DalmoseGruppen og lokale
supplerede lidt op og fik med lidt indlejet maskinkraft, stenmel og en
god portion tid og manuelt arbejde lavet den cykelbane som nogle af
de unge mennesker og eleverne på skolen havde designet. Cykelbanen
blev indviet ved skolens 60 års jubilæum i august. Til indvielsen
dukkede borgmesteren og pressen op og borgmesteren udtalte ved
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den lejlighed i et interview at han mente at borgerne i Dalmose gør
det rigtige… ”I gør noget selv og forventer ikke at alt bliver gjort for
jer” I øvrigt en udtalelse som han ikke står alene om, men som vi har
hørt fra flere og som jeg også tror har gavnet os i flere tilfælde, fordi
man gerne vil støtte op om det vi laver, når vi selv byder ind med
noget af arbejdet.
Cykelbanen blev vel modtaget på skolen og bruges dagligt af eleverne.
Sammen med de 5.000 kr fik Sebastian også yderligere 5.000 kr med
hjem til ramper til stridercyklerne i hallen. Sebastian købte
materialer ind og fik med sin snilde konstrueret nogle rigtig fine
ramper, som kan tages frem når stridercyklerne er i brug. Det gør det
sjovere og mere udfordrende for de små når de giver den gas i hallen.
2018 blev også året hvor projektet borgerne bestemmer blev
gennemført og vi fik vores andel af puljen som var på 57.600 kr.
Pengene blev brugt på det projekt som blev valgt og det resulterede i
at vi nu har 7 telte som er lette at pakke ind og ud og som sidste
sommer blev indviet til Dalmosemarked.
Sebastian bestyrer teltene som er oplagret i hallen.
Idéen med teltene er netop at de kan bruges til de events der er i
Dalmose og de blev da også brugt igen til Fodsporets fødselsdag.
Fodsporets fødselsdag blev vanen tro afholdt lørdag i uge 40. Denne
gang var vi rigtig heldige med vejret og vi havde i år forsøgt os med et
indslag ude fra for de unge. Vi søgte om penge til at afholde en skater
event hvor firmaet Batiste stillede op med udstyr og 3 professionelle
skatere. Landdistriktspuljen bidrog med 10.000 kr til denne event og
vi fik tilladelse til at afspærre noget af busterminalen et par timer og
brugte de store asfaltflader til at skate på. Det var et godt
trækplaster, men faktisk for en lidt yngre målgruppe end vi havde
forventet.
Ellers havde vi som vanligt foreningslivet godt repræsenteret på
Fodsporets fødselsdag og Team Rynkeby slog også som vanligt et slag
forbi. Fodsporets fødselsdag er i det hele taget ved at være fyldt af
gode traditioner og det en hyggelig dag hvor folk får snakket godt
sammen og interesserede får mere indblik i hvad der sker i
foreningslivet i byen.
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I året der er gået, kom der endnu mere gang i arbejdet i de
adhocgrupper der er etableret og der blev også etableret flere små
arbejdsgrupper.
Førstehjælp stod bla på dagsordenen. Der blev afholdt
førstehjælpskursus på Atkærcentret så der nu er flere som er bedre
klædt på i forhold til førstehjælp og flere som er tilmeldt ”Danmark
redder liv”. I den forbindelse er det også dejligt at se at det er
lykkedes både hallen og Atkærcentret at have hjertestarterne uden
for så de er tilgængelige døgnet rundt.
I arbejdet med at rydde op og gøre stationsområdet mere åbent og
indbydende er vi kommet langt. Efter 2 års dialog med hhv
Naturstyrelsen, Slagelse Kommune og DSB er det lykkedes os at få
parterne til at snakke sammen. I 2018 har DSB lavet et salgstilbud på
området til Naturstyrelsen og Kommunen, men der er ikke handlet
endnu fordi man ikke er enige om prisen. I mens vi venter på det har
DalmoseGruppen fået lov til at åbne arealerne op, rydde op og
etablere nogle rekreative områder. Det er vi kommet langt med.
Forandringen så for nogen voldsom ud i starten, mens andre har
kvitteret meget positivt.
Næste mål med arealet er at vi her i de næste måneder får etableret
borde-/bænkesæt, frilagt hele fortovet ud mod stationsvej og får
græs og blomster op på arealerne.
De gode historier fra gamle dage i Dalmose er begyndt at blive
nedfældet og en gruppe samler nu både billeder, tekst og filmklip til
gavn for alle os som er nysgerrige på hvorfor Dalmose se ud som den
gør i dag. Målet er at vi løbende får lagt materiale op på
hjemmesiden, så man på hjemmesiden kan læse mere om byens
historie.
Samarbejdet med de omkringliggende lokalråd og landsbyråd
fortsætter. Sidste år kunne jeg berette om en nært forestående
udviklingsplan for hele området. Desværre gik det lidt i stå sidste
forår og blev ramt lidt af det faktum at nogle af de involverede også
havde andet at se til. I efteråret tog Jørgen Damgaard og jeg teten op
igen og nu er udviklingsplanen faktisk færdiglavet med indspark fra
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alle 6 områder og kommunens medarbejdere er ved at sætte den op
rent grafisk.
Selvom arbejdet har trukket ud og snart stået på i mere end 3 år så
har det været givet godt ud. Vi er på tværs af de 6 lokalområder
kommet tættere på hinanden og fundet ud af at vi på nogle punkter
kan hjælpe hinanden mens vi på andre områder har meget forskellige
udfordringer, som måske bedst løses helt lokalt. Vi er i de 6 lokalråd
og landbyråd enige om at vi fortsætter med at mødes nogle gange i
løbet af året, og hjælper fortsat hinanden hvor det giver mening bla
med at gennemføre nogle af de forhold som I vil kunne læse om i
udviklingsplanen.
Udviklingsplanen vil blive offentliggjort når kommunen har
færdiggjort det grafiske arbejde.
Velkomstgruppen har sammen med Søren i Brugsen ændret lidt praksis
på hvordan vi får overbragt en hilsen til nytilflytterne. Det virker til at
der er taget godt imod den ny løsning og i DalmoseGruppen er vi glade
for at Brugsen er med på denne idé så vi kan byde tilflyttere
velkommen.
Apropos tilflyttere tegner det til at det går bedre og bedre med at få
solgt huse i området. Det er i hvert fald meldingerne fra
ejendomsmæglerne og jeg synes også til salg skiltene hurtigt kommer
ned igen for tiden. Det er positivt, for det må jo betyde at der er
flere som gerne vil bosætte sig i området. På erhvervsdelen må vi
også sige at det er overordentlig positivt at de over 14.000 m2 i de
gamle DaCore bygninger er ved at blive fyldt op igen med forskellige
lejemål. Det var et område man ellers godt kunne frygte ville stå og
falde hen og bestemt ikke pynte på byen, men i stedet har Aron og
hans kompagnon nu lykkedes med at få ganske mange forskellige
erhvervsdrivende ind og Aron har nu også købt den gamle bank som
administrationsbygning.
For nogle kan det måske virke som ligegyldigt, men i DalmoseGruppen
er vi rigtig glade for at der sker sådan nogle ting i området. Det giver
et meget bedre helhedsindtryk af byen samtidigt med at det er med
til at udvikle byen og så er der også i et eller andet omfang noget
beskæftigelse i det. Per Bjerre fra Dagli brugsens bestyrelse har
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foreslået Erhvervschefen at aflægge Dalmose et besøg og det håber vi
han gør, fordi det der sker her fortjener lige så meget omtale som det
der sker andre steder i kommunen.
I året der er gået, har vi også snakket en del om hvordan vi får endnu
flere til at tage del i det frivillige arbejde. I den forbindelse har vi
også fået at vide at vi gør for lidt for at oplyse om hvordan man tager
del.
Det har vi selvfølgelig taget til os. Derfor vil vi også fremadrettet gøre
mere for at orientere om hvornår der afholdes møde i
DalmoseGruppen og vi vil også på hjemmesiden gøre det lettere at
kontakte DalmoseGruppen. Vi har også snakket med Sebastian om
fremadrettet at gøre gruppens opslag og arbejde med synligt her i
hallen. Altså prøve at kommunikere mere de steder hvor folk færdes.
En del af DalmoseGruppens formål er netop at sikre en levende,
initiativrig og beslutningsdygtig netværks- og aktionsgruppe. Det
betyder jo at vi både gennemfører projekter som jeg har nævnt her,
men det betyder også at vi er til for hinanden. Vi mødes og snakker
om hvad der er af udfordringer eller hvad der trænger til lidt ekstra
fokus i en periode og hjælper hinanden med det til gavn for hele vores
lokalområde.
Jeg tror jeg nævnte det sidste år men jeg gentager gerne at
DalmoseGruppen jo er for alle i 4261 og også for alle interessegrupper
og foreninger som har et lokalt forankret tilhørsforhold til Dalmose.
Jeg nævner det igen fordi jeg gerne vil understrege at man er mere
end velkommen til at byde ind selvom man ikke sidder i bestyrelsen.
Bestyrelsen er et formelt vilkår fordi vi er en forening, men vi har
virkelig prøvet tilbage i 2016 at gøre vedtægterne så brede at der er
plads til alle i det frivillige arbejde.
Så selvom vi på Dalmosegruppens møder som oftest er bredt
repræsenteret og som regel er et sted mellem 10 og 20 fremmødte, så
håber jeg der dukker flere op. Der er mulighed for at arbejde med det
man gerne vil. Der er ikke nogen der dikterer hvad man skal, men som
regel opbakning og en hjælpende hånd hvis man har brug for det til et
projekt. Beretning slut/ Jens Brandbyge Jørgensen
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Spørgsmål til beretning vedr stationsområdet: Skal det være
parklignende eller skov? Jens svarer: Det skal ikke holdes intensivt.
Der hvor der kommer træer kommer der træer. Men det kan styres
lettere nu så ikke det gror så tæt som det var før.
4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse: Jens
gennemgik regnskabet for 2018. Generalforsamlingen godkendte
regnskabet. Årsregnskabet vil fremadrettet kunne findes på
hjemmesiden. Der foreslås at man opretter en gruppe, som
specialiserer sig i fondssøgning.
Det er taget til efterretning.
5. Behandling af indkomne forslag: Der var ingen indkomne forslag
6. Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber som

ønsker at være medlem af bestyrelsen: Ændringer er at
Borgerforeningen træder ud fordi den nedlægges. Til gengæld ønsker
Gimlinge Tennis og skydeklub at deltage i bestyrelsen. Klubben har til
huse i Dalmosehallens kælder samt ved tennis og skydefaciliteter i
Gimlinger. Dejligt med en forening mere.
• Brugerrådet ved Atkærcentret
• Borgerforeningen
• Hyllested Landsbyråd
• Dagli’ Brugsen
• Hallen
• IF62
• Gimlingen IF
• M.A.S
• FDF
• Forældrebestyrelsen på Skolen
• Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen
• Hashøj Jægerklub
• Kreativ Oplysningskreds (K.O.K.)
• Gimlinge skytteforening og tennisklub (NY)
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7. Valg af opstillede borgere: Jf vedtægter må der være ¼ personlig
valgte borgere og ved ulige antal rundes op til nærmeste hele tal. Dvs
max 4 borgere ved 13-16 foreninger/interessegrupper. Tillykke til
begge 2 Jens understregede at alle der har lyst kan bidrage i
DalmoseGruppen. Således er det ikke nødvendigt at være i
bestyrelsen for at tage del i arbejdet.
2 borgere genopstiller og blev valgt ind i bestyrelsen
a. Pascal de Cordier
b. Henrik Davidoff

8. Valg af revisor og revisor suppleant: Torben Levring blev valgt
som revisor.
9. Evt:
a. Uffe orienterer om arbejdsgruppen Gamle-Dalmose der arbejder
på at få billeder fra tidligere tid ind på hjemmesiden dalmoseby.dk
b. Poul Bek orienterer: Torben Levring, Poul Bek, Per Bjerre og
Jens Jørgensen har lavet en gruppe, som forsøger at få sat gang
i byudvikling vedblomstervænget i form af nye boliger. Mere
præcist inden for nuværende kommuneplans rammer. Moderne
boligbyggeri i kombination med lejer- og ejerboliger (til både
senior og familier). Sparekassen Sjælland melder positivt ind på
ideen, og foreslår nogle andelsboliger. Ejeren af jorden er
interesseret i at sælge. Ejendomsmæglerne melder at der
sagtens vil kunne sælges nye boliger. Poul opfordrer borgere
som er interesseret til at tage kontakt til Poul. Det kan både
være folk som er interesseret i at bygge nyt og folk som sidder
med viden om disse ting og kan bidrage til gruppens arbejde.
c. Der foreslås bænke langs Fodsporet, så man kan tage et par hvil
på sin gåtur.
a. Idéen tages med på DalmoseGruppens møder
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d. Der spørges til Atkærcenteret; skal det lukkes?
a. Jens uddyber og præciserer: Aktivitetscentret skærer i
bemandingen men ønsker at bevare aktiviteterne omkring
centret. Kommunen har opsagt visitationsaftalen med den
selvejende institution Atkærvænget (dvs lejlighederne).
Atkærvænget ejer selve bygningen og lejlighederne rundt
om. Der har i flere år manglet en bestyrelse, men den er
nu udpeget og består pt af Bodil Rasmussen (beboer),
Jørgen Andersen og Therese Gjerde. Bestyrelsen er pt ved
at finde ud af hvad der juridisk er gældende omkring huset
og vil herefter tage stilling til hvordan man ønsker at drive
huset. Lokalområdet, Aktivitetscentret og andre
interesserede vil formodentligt blive inviteret til at byde
ind med ideer og ressourcer til det frivillige. Der opfordres
til at man byder ind og i øvrigt spørger Bodil hvis man vil
vide mere.
e. Der spørges til om man stadig skal visiteres til boligerne?
a. Vi tager det med til DalmoseGruppens næste møde, hvor vi
formodentligt bliver opdateret på Atkærvænget og
Aktivitetscentret, som jo er 2 adskilte ting, men som har
været blandet lidt sammen fra tid til anden.

Mødet er afsluttet tilfredsstillende, med god og engageret deltagelse af
byens borgere. Vi siger tak herfra 
Referat slut.
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