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Referat DalmoseGruppen d. 20.02.220 

 

Til stede:  

Kjeld, Atkærcenter / Mia Ibsen, KOK,  / Sebastian, Dalmosehallen / Jeanne Davidoff, IF62 / Johnny 
Bruun, kasserer i DMG / Poul Bek, Hyllested Landsbyråd og byggegruppen / Grethe Larsen, 
Brugerrådet / Henrik Davidoff, Borgervalgt Bestyrelsesmedlem DMG / Per Bjerre, Dagli’ Brugsen / 
Pascal De Cordier, Borgervalgt Bestyrelsesmedlem DMG / Mark, borger / Uffe Hansen, Hashøj 
Jægerklub / Charlotte, borger / Ellen, borger / Annelise, borger / Jens Jørgensen, Dalmose skole, 
Bestyrelsesformand DMG / Michelle De Cordier, Dagli’ Brugsen, MAS 

Referent: Michelle De Cordier 

Ordstyrer: Mia Ibsen 

Høringssvar udvidelse af Hashøj Biogas (Jens) 

Hashøj Biogas planlægger at udvide biogasanlægget betydeligt, og man bekymrer sig om lugtgener 
og gener fra den øgede tunge trafik. Faktuelt jf idéoplægget drejer det sig om ca. 90 lastbiler om 
dagen, der skal køre ruten til Biogasanlægget. Det er mange lastbiler og tung trafik, og derfor har 
Hashøj Sydøst-gruppen (Fællesgruppen for lokalrådene i de 6 landsbyer) sammenfattet en 
høringssvar til kommunen og givet udtryk for deres overvejelser og bekymringer. Per Bjerre 
henviser til Regstrup ved Holbæk, som har haft dårlige erfaringer i en lignende situation. 
Lokalrådet går videre med sagen. 

 

Byggegruppen (Poul/Per/Jens og Torben) 

Slagelse Boligselskab er interesseret i planerne om at bygge 10 boliger på Blomstervænget på 
kommunens jord. Gruppen har haft møder med kommunen og Slagelse boligselskab for at finde 
ud af hvordan vi bedst kommer videre med processen.  

Plan: Husene, som er etplanshuse er murede huse der vil passe ind i omgivelserne, og kommer 
formentlig til at ligge med en lille stikvej fra Blomstervænget og ind. Boligerne skal kunne udbydes 
til alle og til en husleje på markedsvilkår.  
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Der ligger 3 hektar jord, bag den stribe som kommunen ejer, så der er måske muligheder for 
udvidelse af det bebyggede areal, hvis andre investorer er interesseret og kan finde frem til en 
aftale med lodsejer. 

 

Nyt fra dialogmøde; Nabogo og affald (Jens) 

NaboGo 

Jens har været til dialogmøde med kommunen, hvor et nyt koncept NABOGO blev præsenteret. 
NaboGo er en gratis samkørselstjeneste, hvor man har mulighed for at bestille og tilbyde et lift til 
og fra arbejde. Slagelse kommune har samarbejde med Nabogo. Tjenesten, som er en app, finder 
man via sin smartphone på  Google Play eller Appstore. Det er let at tilmelde sig via appen, se link 
https://nabogo.com/  

Vi håber på rigtigt meget samkørsel, hyggelige samtaler og møder mellem mennesker, man måske 
ikke ville støde ind i til dagligt. Slut med kedelige “enekørsler” til arbejde ���� 

Vi har sammen med de andre i Hashøj Sydøst tilmeldt os ved kommunen. Nabogo vil i løbet af 
foråret kontakte os mhp planlægning af udrulning af konceptet. Det bliver Nabogo som selv sætter 
det i søen og vi støtter op med at sprede budskabet. Det er planen at Nabogo præsenterer app’en 
i Dagli’ Brugsen og ved fx Hallen for at få det introduceret til folk. Projektet starter forventeligt op i 
april. 

Kommunen forsikrede om ved dialogmødet, at det ikke ville komme til at gå ud over bustrafikken i 
øvrigt. 

 

Affald 

Kommunen oplever en stigende interesse for deltagelse i frivillige affaldsindsamlinger. Kommunen 
arbejder derfor for, at det skal blive nemt at være frivillig og samle affald og komme af med det 
igen. Man ønsker således at styrke samarbejdet mellem borgere og kommune om indsatsen.   

 

Eksempler på initiativer:  

• Foreninger/lokalråd kan booke en affaldstrailer på slagelse.dk med veste, snappere, poser 
og skraldespande til fælles affaldsindsamling, som efterfølgende bortskaffes af 
Entreprenørservice  

• Udlevering af indsamlingskit til frivillige – veste, snappere og poser, så de kan samle affald  

https://nabogo.com/
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• Opstilling udstyrsbaser som er tilgængelige for frivillige, der gerne vil samle affald  

 

Samarbejder som ovenstående vil omfatte en aftale med lokalråd, foreninger, frivillige/ildsjæle 
om, hvordan de skal meddele Entreprenørservice om, at der er affald til afhentning, samt aftale 
om hvor affaldet skal placeres, så Entreprenørservice kan hente det på sin vej rundt i kommunen.  

 

Info fra andre Ad-hoc grupper 

Gl. Dalmose-gruppen 

Kim B. Sørensen fra arkivet i Flakkebjerg har været rigtigt aktiv, og fundet mange billeder frem. 
Disse skal nu gennemses og sættes i rækkefølge af gruppens medlemmer. 

 

Danmark redder liv 

Danmark redder liv, som vi i Dalmose er en del af, lukker ned her til foråret og overgår til 
Trygfonden.  

Forhenværende kontaktperson for vores lokale gruppe Heidi Sif Willemoes Rasmussen vil til næste 
DMG møde komme og fortælle, om de nye ændringer. Her vil hun også melde ny dato ud for gratis 
HLR (Hjerte-lungeredning). 

 

Ungegruppe (Mark, Pascal, Henrik, Charlotte) 

Ad-hoc-gruppen; interesse for de unge og deres trivsel 

Vi har en snak om, hvordan vi skal få det til at fungere for de unge og komme i dialog med dem. 
Der er ingen tvivl om, at det kan blive for kedeligt for dem at hænge ud ved busterminalen, der 
mangler aktiviteter for de unge i byen. Vi ved at majoriteten af de unge er søde uproblematiske 
unge mennesker, og vi vil derfor rigtigt gerne i dialog med dem. 

Det er meget få unge, som laver ballade i byen, og man skal passe på med at skære alle over en 
kam. Gruppen vil arbejde på at komme i dialog med de unge. 

Der er et konkret forslag om at gå i samarbejde med Natteravnene. Det vil også være et rigtigt 
godt signal til nytilflyttere. 

Gruppen har allerede har aftalt mødedato. 
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Der er forslag om, at Hashøj Sydøst kan tage en dialog om det, da ungetilbud allerede er en del af 
LUP’en. 

SSP og Politi bliver sat på hjemmesiden, så oplysninger om det kan findes der. 
 

 

Dalmose Skole 

Skolen arbejder meget med “dannelse” og det at have en god kultur sammen. Senest har skolen 
haft “Tal ordenligt” kampagne. Selvom det er forældrenes opgave at opdrage børn, så hylder vi i 
Dalmosegruppen at vores skole og daginstitution gennem kampagner også præger børnene helt 
fra små af til at tale ordentlig sammen. 
 

Lokal udviklingsplan 

Samarbejdet i gruppen med de 6 lokalråd “Hashøj SydØst” har båret frugt. Der er udarbejdet en 
flot lokal udviklingsplan for vores område. Se nærmere her:  

 https://dalmose-by.dk/lokal-udviklingsplan/ 

Gruppen har allerede i indeværende år, samarbejdet om flere ting, senest høringssvar til 
Kommunen om udvidelse af biogasanlægget. 

En kæmpe applaus for dette store arbejde. Tak Jens for din deltagelse ���� 

 

Evt. 

• Mia er blevet kontaktet af Anja Nielsen (ildsjæl fra Skælskør) for at høre om nogle af byens 
ildsjæle (som har med byens unge at gøre) ville have tid og lyst til at mødes med hende. 
Ad-hoc gruppen ”Ungegruppen” vil gerne deltage. Mia kontakter også andre som f.eks. 
Ungehuset, og sætter derefter et møde op.  

Keld fra Atkærcenter orienterer: 

• Klovneløb 13. juni kl. 10.00, Kjeld orienterer.  
• Fuglekasseprojektet med skolen er en succes. 4 klasse laver fuglekasser sammen med 

ældre fra Atkærcenteret. Der berettes at det er et super dejligt projekt. Der har været et 
indslag med en ornitolog, som har gæstet skolen og fortalt om fugle og fuglekasser, inden 
projektet påbegyndtes. 

https://dalmose-by.dk/lokal-udviklingsplan/
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• De efterlyser læseprojektet, som de har haft i samarbejde med skolen, og det undersøges 
om det kan starte igen. Jens tager det med på skolen, ligesom Kjeld har snakket med 
Camilla om at bringe budskabet videre. 

• Hjertestarter er defekt, der er ansøgt om en ny. 
• Atkærcenteret afholder et foredrag om kriminalpræventiv indsats i efteråret, nærmere 

oplysninger senere. 

Evt. I øvrigt 

• Mia har modtaget en indbydelse til ` Hvordan får vi flere med i fællesskabet` (temamøde i 
Dalmose Hallen d. 3 marts 2020) fra Signe Vig Jensen/Idrætskonsulent i Slagelse Kommune. 
Denne blev delt ud i kopiark. Indbydelse er også lagt på DMG Facebook side.  

• E-sport; Mia har et forslag om at få dette til byen. Men der er flere spørgsmål, der i den 
forbindelse trænger sig på, f.eks.: Er der nok interesserede børn og unge? Hvad med 
lokaler osv. Mia og Mark taler videre om muligheden for dette. 

• Ellen, Uffe og Pia har samlet underskrifter ind på Vibevej, Lærkevej, Falkevej og Ørnevej. De 
er interesserede i at få ryddet op i de gamle træer, der står på området og fornyet området 
omkring stien fra Fodsporet til Flakkebjergstien. Alt er sendt ind til kommunen og der 
afventes svar. 

• Nogle efterlyser bedre oversigt over møder. Det besluttes at hænge en lamineret 
mødekalender op i Dagli’Brugsen, Atkærcenteret og Daginstitutionen. 

• Aktiviteter, som skal på hjemmesiden, kan sendes på dalmosegruppen@gmail.com 
• Det er vedtaget ved tidligere møde, at vi gerne vil have et skilt til ophængning af banner 

ved indfaldsvejene. Michelle og Pascal er på sagen. Skiltet skal fungere som info omkring 
vores hjemmeside, derudover hvis der er aktiviteter som skal reklameres for. Vi er 
inspireret af skiltemodellen i Eggerslevmagle. Pascal tager kontakt til lodsejere.  

 

Næste møde: 18. marts. 

Møde i DalmoseGruppen på Atkærcentret fra 19-21. Alle interesserede er velkomne. Bare mød 
op! ���� 
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