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Referat Møde i Dalmosegruppen 
På Atkærcenteret 

Torsdag den 5. september 2019 kl. 19.00 
 
Til stede: 
Magrethe brugerrådet, Anna brugerrådet, Michelle (Næstformand Dagli’ Brugsen), Jens formand i 
DalmoseGruppen, Pascal borgervalgt, Ellen (Bruger atkærcentret), Annelise (bruger 
AtkærCentret), Per Bjerre (Formand i Dagli’ Brugsen), Aron (Borger), Jeanne (IF 62), Johnny 
(Kasserer i DalmoseGruppen) Henrik (borgervalgt), Heidi Kontaktperson Danmark redder liv, Jussi 
(Danmark redder liv), Inge Jørgensen fra Sydsjællands og Lolland Falsters politi 
 
 

1. 19.00-19.10: Kort gennemgang dagsorden, punkter til evt 

2. 19.10-19.35: Borgernært politi / Tryghedsambassadør 

a. Politiassistent Inge Jørgensen kommer og fortæller om konceptet, og 

vi drøfter det videre forløb: 

Inge informerer. Lukningen af de mange politistationer har gjort at der er langt til politiet. 
Derfor har man oprettet Borgernært politi. Der er udpeget nogle betjente, som er tilknyttet 
området. Man kan ringe direkte til Inge, men skal ringe til 114 til akutte situationer. 
Hvad kan man bruge DalmoseGruppen til? Inge kunne godt tænke sig at have kontakt til en 
person i gruppen, som kunne have fingeren på pulsen og fortælle lidt om hvad der sker i 
området.  
 
Vi lander på en snak om hvad man kan gøre for de unge i byen. Vi oplever generende kørsel af 
knallert i byen på alle tider af døgnet. 
 
Heidi, som er aktiv i motorcykelklubben Defenders, foreslår at de unge knallert-interesserede 
kan komme og skrue lidt på deres knallerter i klubben.  
 
Borgernært politi vil gerne bruges som sparring, og man kan henvende sig direkte. 
 
Jens foreslår at næste besøg af politibussen kan foregå på skolen for at afmystificere politiet 
overfor de unge. 
 
Inge foreslår at der er i gruppen er en ambassadør som kontaktperson. 
Er der brug for et foredrag i byen om eksempelvis forebyggelse af indbrud, kommer de gerne 
ud og fortæller. 
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Politiet arbejder tæt sammen med SSP. 
 
Heidi informerer om at klubben holder møde i september, og vil der foreslå et samarbejde 
med de unge i klubben. 
Det er også muligt at et møde kunne komme i stand i Ungehuset, og nå de unge i øjenhøjde. 
Aron foreslår at Scooterværkstedet også bliver inddraget. 
 
 
3. 19.35-20.00: Danmark redder liv / Førstehjælp i Dalmose 

a. Heidi og Jussi kommer og fortæller 

Gruppen af førstehjælpere er ikke så stor. Heidi er kontaktperson for Slagelse Kommune, og 
arbejder til dagligt som ambulanceredder. 
Der er 7 aktive i gruppen, som har være i gang i 1 år.  Heidi har også mulighed for at samtale 
hvis man har haft det lidt svært ved en udkørsel. D. 25.09 holder Defenders førstehjælpsaften, 
hvor man kan tilmelde sig. Der er spisning til arrangementet. Der undervises fra kl. 17-21. 
Førstehjælpskurset er for alle i alle aldre. 
Ønsker man optagelse i gruppen kan man henvende sig til Heidi: 2729 6769 
 
Jussi og Heidi har fremvist det gear man får med i vesten, når man er livredder. 
Heidi’s vurdering af materialet er, at det ikke kan bruges til noget. 
DalmoseGruppen vil gerne søge midler til Førstehjælpsgruppen. 
 
Per: et ønske om vedligeholdelse af hjertestartere. Førstehjælpsgruppen opfordres til at have 
fokus på dette. DalmoseGruppen kan søge midler. 
 
D. 11.09 underviser Heidi hos FDF i Dalmose 
 
Man kan møde Danmark redder liv på Fodsporets fødselsdag. 

 

4. 20.00-20.25: Fodsporets Fødselsdag: 

a. Vi gennemgår overordnet slagplan for dagen 

Vi har gennemgået planen for aktiviteter og nye er kommet til. Følg med på Facebook og vores 
hjemmeside. Evt spørgsmål til Michelle 

 

5. 20.25-20.45: Kort Status fra de enkelte adhocgrupper 

a. Udsat 
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6. 20.45-21.00: Evt 

a. Herunder næste mødedato 4. november 2019 

Et forslag om, at borgere kan henvende sig til DalmoseGruppen på Fodsporets fødselsdag  
Idéer til byen. ”Den lokale ønskebrønd” 
Byen mangler altid frivillige hænder. 
 
Aron informerer: 
Niels går og maler og rydder op omkring  området ved hovedgaden. Han skal have tak for den 
indsats han gør. 
 
I hallerne kommer der et større loppemarked, hvor folk kan sælge deres ting. 
 
Pølsevognen lukker om vinteren, og åbner op i hallerne. 
 
Forslag om åbent hus i ”Det gamle Dacore” 
 
Brugerrådet har søgt midler i paragraf 18 til en foredragsrække. 
Anette stopper d. 1. oktober. Atkærcenteret er åbent Man-tor 9-15 og fre 9-13 
Brugerrådet vil gerne have præciseret at Atkærcenteret IKKE LUKKER. De vil gerne have en 
artikel i avisen, så vi kan lukke for forkerte rygter. 
 
Michelle kontakter Thomas Dalsgaard fra Scanseason, for at høre om der findes et Nettolager, 
således at vi kan hive banneret ned ved indfaldsvej til byen. 
 
  
Brugerrådet spørger til et foredrag om forebyggelse af indbrud. De har fået videregivet 
oplysninger til kontaktperson omkring dette. 
 
Referat slut 

 

 

 


