
Referat møde i Dalmosegruppen På Atkærcenteret  

Mandag den 4. november 2019 kl. 19.00  

Til stede:  
Kjeld Jørgensen, Atkærcenteret 
Ebbe Frederiksen, Borger 
Bodil Rasmussen, Atkærvænge 
Ellen Darre, Borger 
Per Hansen, Borger 
Annelise Stark, Borger 
Grethe Larsen, Borger 
Poul Bek, Hyllested Landsbyråd 
Uffe Hansen, KOK og Hashøj jægerklub 
Jeanne Davidoff, IF62 
Henrik Davidoff, Borgervalgt 
Johnny Bruun, IF62 Kasserer 
Pia Engsvang, borger 
Sebastian, Dalmosehallen 
Jens Jørgensen, formand for Dalmosegruppen (repræsentant fra Dalmose skolebestyrelse) 
Pascal De Cordier, Borgervalgt 
Mia Ibsen, KOK 
Michelle, Dagli’ Brugsen (sekretær i Dalmosegruppen) 

 

Evaluering af Fodsporets Fødselsdag 
En dejlig dag, hvor vejret var med os. Vi har haft mange besøgende og stemningen 
var god. 

I år var alle aktiviteter samlet på området omkring Brugsen. Tilbagemeldingen på 
dette er, at alle har oplevet at være med i den fælles fest. ☺ 
Manglede lidt skiltning til ponytræk. 
Reklame, for at få små erhvervsdrivende til markedet, skal være ude i god tid.  
Indmelding af aktiviteter til Dalmosegruppen, så de kan blive nævnt fra scenen, skal 
oplyses ved tilmelding. 
evt. trække en vinder fra Facebook imellem dem der har ”tjekket ind” på Facebook. 
Al reklame skal sendes ud digitalt til alle deltagende stande. Telte fungerede rigtigt 
godt, optagning og nedtagning, super! 

 
Mia har haft god kontakt med pressen. En journalist var imponeret over alt det gode 



der sker i og omkring Dalmose. Hun ytrede ønske om at høre mere om dette senere 
på året. Mia holder kontakten og hjælper gerne med at samle folk hvis journalisten 
gør alvor af at komme herud. 

Hallen byder ind med sponsorat af kaffe og the til bodernes frivillige. Skønt, tak for 
det ☺ 

 
3. 19.30-20.00: Orienterende punkter og evt spørgsmål  

1. Lokal Udviklings Plan er færdig – Hva’ nu?(Jens)  
Planen ligger online på vores hjemmeside. 
Den skal præsenteres på i det politiske udvalg og behandles politisk. Vi kan 
som lokalråd altid henvise til planen i vores videre arbejde. 

Gruppen vil mødes i et par gange om året. 
Gruppen blev stiftet i 2016. Der har i løbet af årerne været kigget på 
bosætning i områderne, erhvervsliv, børn og unge og turisme. 
Gruppen består af lokalråd fra Flakkebjerg, Fårdrup, Skørpinge, Dalmose, 
Gimlinge og Hyllested. 

2. Oprensning af søen i Ravnebækskoven (Jens)  
Kommunen vil gerne oprense søen, da skolen er meget interesseret i at bruge 
søen i deres undervisning. 

Forslag om en lille bro ud i vandet, så børn kan komme ned til vandet. Lige nu 
er skråningerne meget stejle, og ikke så børnevenlige. Jens har kontakten til 
Kommunen. 

Dialog med kommunen om fornyelse af grøn kile mellem Falkevej og  

Ørnevej (Jens)  

Borgerne i området ved den grønne kile, ønsker forandring for området. 
Birketræerne generer, og der er for mange af dem. Folk kunne godt tænke sig 
nogle borde bænkesæt og lidt anden fornyelse af området. 

Da man etablerede området plantede man træer, og de er nu blevet store. 
Flere er generede af birketræerne på grund af pollen. 



Pia har været ude og samle underskrifter ind, som de vil gå videre med til 
kommunen. 

Gruppen vil søge Landdistriktspuljen for midler til projektet. 

3. Ny kontaktbetjent i Lokalpolitiet (Jens)  
Inge Jørgensen som var kontaktbetjent, er nu erstattet af Kurt Adrian Jensen. 
Han er opvokset i Sørby, og er den nye kontaktbetjent. 
Hans tlf. nr. kommer til at ligge på hjemmesiden. 
 

4. Bustrafik(Michelle)  
Michelle har været til møde hos Kommunen omkring bustrafik fra og til 
Dalmose. Specielt Dalmose-Korsør er en stor udfordring. 

Kommunen stiller sig positivt over for etablering af en gratis kørsel af unge 
der går i skole i Korsør. Ordningen hedder Studieflex.  

Ud over dette, er Kommunen i gang med et projekt med gratis busser indsat i 
Stillinge. Dette er et forsøg, men tilbagemeldingen på projektet allerede inden 
det er slut er, at Kommunen har sparet 60% i deres udgifter til buskørsel, ved 
selv at stå for kørslen.  

En spændende nytænkning vi gerne vil bakke op om, og vi holder øje med 
hvordan det går i Stillinge. Det kunne da være en fantastisk model at rulle ud i 
hele vores område ☺ 

4. 20.00-20.10:Byfornyelsespulje 
Ebbe spørger til byfornyelse i byen, punktet falder ind under Byggegruppen. 

Kort  Status fra de enkelte adhocgrupper  

Gamle Dalmose Gruppen 
V. Uffe, Poul, Pascal og Mia, Næste møde er torsdag d.21/11, kl.19.00. 

Ole G. Nielsen (Historiker) holder foredrag på arkivet i Flakkebjerg d. 21.11  
kl. 19.  
Vi har i sommer fået et nyt medlem i gruppen., nemlig Anne. Hun er fra 
Dalmose men bor på fyn. 
 
Sebastian tilbyder at klippe film sammen i forhold til bevarelse af gamle film. 



”Dalmoses unge” gruppen 
Mia er i kontakt med Signe og Bo Ejstrup (idrætskonsulent for gadeidræt) 
omkring street mentor uddannelsen ved DGI. De får nok et hold igen til 
foråret, og der bliver vi kontaktet. 

Mia fortæller at hun forsat har kontakt til Signe Vig Jensen (Idrætskonsulent i 
Slagelse Kommune). Signe vil gerne være med til at understøtte 
ungefællesskaber og initiativer ude hos os sammen med os. 
 
Det vil give interesserede unge mulighed for at blive uddannet til at stå for 
gadeidrætsaktiviteter. 

Nyt fra Signe er at i Kultur & Fritid er de i gang med de første spadeskridt ift. 
en unge indsats. Signe holder Mia orienteret. 

Et forslag om, at lave en gruppe som kan være den gode kontakt til de unges 
forældre. De unge har brug for noget at tage sig til. Vi har tidligere talt med 
Heidi fra Defenders, som tidligere har tilkendegivet at de gerne vil prøve at 
tage fat i den unge gruppe, i forhold til at få skruet lidt på en knallert en gang i 
mellem.  

Folk omkring Stationsvej oplever knallertkørslen som generende. 

Kim Dalhus har et scooterværksted, der kunne måske skabes en kontakt til de 
unge via dette. Henrik og Pascal tager teten på dette. 

1. Velkomstgruppe Mia: Kort status på indhold til kurve  

Kurvene går rigtigt godt. Brugsen gør virkelig et fint arbejde med at ønske 
nytilflyttede velkommen. Mia og Michelle finder på små gaver fra de lokale 
erhvervsdrivende, som kan lægges i kurven. 

Der skal jævnligt et opslag på hjemmesiden og et fysisk opslag i Brugsen, hvor 
vi gør opmærksom på, at man som nytilflyttet kan hente en kurv i Brugsen. 
Dagplejefolderen, som for nyligt er produceret, skal ikke blot i kurven, men 
sammen med de andre foldere også ligge på hjemmesiden. 

2. Byggegruppen Status (Poul og Jens) 
Jævnfør tidligere referater, kan vi bekræfte at vi har gang i planerne med 
nybyggeri på Blomstervænget. 



Potentielle investorer og bygherrer som bygger i nabobyerne, stort firma, har 
været kontaktet, og er interesseret. 
Politikerne er klar til at gå i gang når alle planer ligger klar. 
Der bliver talt om byudvikling, og midler til det.  

Jens inviterer Anne Bjergvang til møde i 2020. En god idé at invitere Aron fra 
Dacor til dette møde.  

Hvad sker der med de kommunale ejendomme? rygter om, at Tandplejen er 
solgt. 
Vi tager fat i ”Kommunale Ejendomme” og tjekker op på kommunale 
bygninger. 

3. Førstehjælp  

Jussi og Heidi havde en bod til fodsporets fødselsdag, og der var fin interesse 
fra de besøgende for at blive skrevet på liste til et kursus. 

 Der skulle have været holdt kurset, med grundet sygdom måtte dette 
aflyses  - men et nyt forventes afholdt. 

  
Der skal også afholdes et møde hvor der skal snakkes om hvilke ting gruppen 
har behov for, og hvad der skal søges om. Derudover er der en snak om egen 
Facebook side m.m 

Førstehjælpsgruppen har manglet økonomiske midler til udstyr. 

Der bliver lavet en ansøgning omkring dette, når gruppen vender tilbage med 
konkrete ønsker. 

4. andre  

Aktiviteter ved hallen 
Området ved Hallen, ved cykelstativerne er blevet ryddet og ligger med bar 
jord. 
Sebastian og Michelle tager fat i de unge fra MAS, og tager action på sagen. 

 
Der skal nedsættes en gruppe, som kommer med nogle planer. Derefter kan vi 
søge nogle penge til projektet. Vi mangler en som kan stå i spidsen for det. 

 



Bodil orienterer fra Atkærvænget 
Status som ældreboliger er svært at ændre. Salg af hovedhuset til Kommunen 
har været oppe til overvejelse, men er ikke blevet imødekommet.  
Bestyrelsen leder fortsat efter muligheder til fortsatte aktiviteter i huset. 
Lovgivningen spænder ben for aktiviteter, og bestyrelsen arbejder hårdt for 
løsninger. 
 
Kjeld orienterer: 
Rejseforedrag til foråret. Kilimanjaro og Andalusien. Forslag om en lørdag 
eftermiddag.  
 
Vi har en lille snak om foredrag, i det hele taget. Det er vigtigt at samarbejde, da 
vi er flere grupper som holder foredrag. 
Uffe fra KOK, fortæller lidt om, at det også er muligt at bruge dette samarbejde. 
 
Kommentarer indsamlet om Fodsporets Fødselsdag, både fra gæster og 
deltagere. 
Opsamling fra selve dagen. 
  
Ønske næste år: Et fælles skilt, som står fast og ikke flyver væk, hvorpå der står 
hvem der er kommet med kager, & hvilken kage det er. 
  
Rigtig godt og overskueligt oversigtskort over pladsen. Dejligt at det kunne klikke 
på telefon, og finde det fremme når folk spurgte hvor de f.eks skulle stå. 
  
Skønt med musik og Dalmose sangen. God ide kunne være at lægge sangen på 
hjemmesiden. Så kan man opfordre folk til at klikke ind der, og vi er ikke så 
afhængige af om vi har nok kopier. 
  
Skal der være kaffe eller vand til de frivillige ? Og, hvem er de frivillige ? Dem i 
boderne ? -den er løst med et sponsorat fra Dalmose Hallen 
  
Borde og bænke overfor det dygtige band. Kage & kaffeboden lidt væk – så dem i 
boden kan få mulighed for at tale med folk.  Men ikke for langt fra Brugsens 
bagdør, hvor der skal hentes kaffe /te til boden. 
  
Bænke var ikke solide – de var meget løse i det og en af dem væltede. 
  



K.O.K kunne måske donere et par billetter til et af de arr./foredrag de afholder 
her i Dalmose. 
  
Mere info om de forskellige boder – så der kan fortælles mere uddybende fra 
scenen. Måske skilte ved hver bod ? 
  
Opstart før sommer eller efter med at samle lokale til boder. Evt. at vi er mere 
fysisk opsøgende. Fortælle at det er gratis, og de kan komme med det de har på 
dagen. 
  
Før ude med at kontakte ”kage bagere”  - skoler/inst./ dagpl/private.. 
  
At når man har meldt sig til en bod er det bindende. 
  
Sidste frist for tilmelding til boder/aktiviteter skal være i god tid og bindende. 
Dette i forhold til presse meddelelse og opslag. 
  
Bedre skiltning ”mod heste træk” og Ungehuset. 
 
Disse tilbagemeldinger er hørt, og taget i betragtning i vores debat tidligere i 
referatet. 
  
Referat slut 
Michelle/Jens 


