
Generalforsamling  for året 2019 i DalmoseGruppen 
D. 13. august 2020 – Referat 

 
Grundet Corona, har tidspunktet for afholdelsen af generalforsamlingen ikke afholdt i april, 
men er indkaldt lovligt senest 14 dage før. 
 
Dirigent: Tommy 
 
Stemmetællere: Mona og Ebbe 
 
Formandens beretning i stikord – se den fulde version efterreferatet. 
 
Året har budt på traditioner. 
2019 – sommeren på Stationsarealet, blomster, borde bænke 
Stationsarealet ejes stadig af DSB. Kommunen og DSB har ikke umiddelbart kunne finde en 
plan for overtagelse, men der arbejdes på det. 
 
Positive tiltag i byen 
Bosætningen er vokset i Dalmose, og nye tilflyttere får en velkomstkurv i Dagli’ Brugsen. 
Kurven indeholder information om byens foreninger, skole og børnehave samt aktiviteter og 
meget mere. Derudover ligger der i kurven gaver fra lokale forretningsdrivende. 
 
En Adhoc-gruppe har igennem et år arbejdet med bosætning i Dalmose. 
Der er pt gang i dialog med kommunen og potentielle investorer. 
 
Det tilbagevendende Fodsporets fødselsdag er en succes, og vi oplever at der er stigende 
antal af besøgende til festen. Vi holder øje med om den kan afholdes i dette efterår. 
(Coronarestriktioner) 
 
Vi opfordrer til, at man møder op til DalmoseGruppens møder. Møderne er åbne for alle, og 
der er mulighed for at komme til at samarbejde med andre om spændende projekter. 
Orienter din nye nabo om gruppen, og opfordr til at møde op  
 
En borger efterlyser større synlighed af gruppen. Oplysninger om gruppen hænges op på 
opslagstavlen i Brugsen. 
 
Revideret regnskab til godkendelse ved Johny Bruun 
Regnskabet er gennemgået og godkendt. 
Se bilag. 
 
Indkomne forslag: ingen 
 
Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber til bestyrelsen. 
Se Bilag. 
Borgere som er personligt valgt: 
Pascal og Henrik er genvalgt. 



 
EVT: 
Næste møde i september, se opslag i Brugsen, på Facebook og hjemmeside. 
 
Forslag om større opmærksomhed omkring Frisbee golf. Dagli’ Brugsen kunne evt opbevare 
sæt af frisbees til udlån mod et mindre beløb. Søren tog godt i mod denne idé. 
  
Forslag om at sætte en lille reklame på skiltet i byen om frisbee. 
I øvrigt reklamere for sporten. 
 
Referat slut 
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Formandens Beretning ved generalforsamling 2020               30-06-2020 

 

I 2019 har medlemmerne i bestyrelsen været: 

Brugerrådet ved Atkærcentret, Borgerforeningen, Dagli’Brugsen, Den 
selvejende institution Atkærvænget, • Gimlinge skytteforening og 
tennisklub, 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 2 personligt valgte borgere været Henrik Davidoff og 
Pascal de Cordier. 

 

Året har budt på traditioner, arbejde med udvikling af området, nye ideer 
og nye tiltag. Alt i alt endnu et godt år er gået i Dalmose.  

I foråret 2019 fik vi gjort klar til sommeren på Stationsarealet. Med støtte 
fra Landdistriktspuljen fik vi købt borde og bænke samt blomsterfrø. Vi fik 
lavet 2 små oaser ud mod hhv fodsporet og Stationsvej, hvor man kan holde 
hvil og nyde kaffen eller madpakken eller bare nyde blomsterne. Det er der 
mange som har gjort løbende, og de mange forskellige blomster har høstet 
meget ros i sommeren og sensommeren 2019. Igen til sommeren 2020 har vi 
sået blomsterfrø ud. 

Stationsarealet tilhører stadig DSB og vi har fortsat i året der er gået været 
i dialog med kommunen om arealet. Kommunen vil gerne overtage arealet 
men kan ikke blive enige med DSB om en pris. Jeg håber at der snart opnås 
enighed, så vi kan få lavet en mere permanent plan for området og få sat 
pleje og vedligehold i nogle rammer. 

I sommeren 2019 blev der lagt sidste hånd på den lokale udviklingsplan. Det 
har været et langt forløb, men vi kunne sammen lokalrådene i Flakkebjerg, 
Gimlinge, Hyllested, Skørpinge og Fårdrup præsentere og uddele 
eksemplarer af det færdige resultat til Fodsporets fødselsdag. Vi har også 
præsenteret udviklingsplanen for politikerne i kommunen og der er blevet 
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taget godt imod den. Flere elementer i planen er allerede blevet til 
virkelighed og der arbejdes løbende på flere projekter. Bla blev Hashøj 
erhvevsnetværk til under udarbejdelse af planen, og der gøres mere og 
mere for at motivere bosætning både her i Dalmose, men også i 
nabobyerne. Her i området byder vi fortsat velkommen til tilflyttere ved at 
man kan hente en velkomstkurv i Dagli’Brugsen, hvor både brugsen og 
lokale erhvervsdrivende sponserer gode ting og sager. 

Det er også med udgangspunkt i udviklingsplanen, at Poul Bek for over 1 år 
siden tog initiativ til en arbejdsgruppe, som arbejder med de mulige 
udstykningsmuligheder der er i Dalmose. For vi har faktisk muligheder for at 
finde plads til nye boliger og nye boligformer. Udgangspunktet var at der 
manglede mindre boliger for seniorer, hvor børnene er flytte hjemmefra og 
hvor man derfor ønsker sig lidt mindre bolig. Vi har over de senere år set at 
flere i denne aldersklasse fraflytter området af denne årsag. For at 
fastholde dem i området og tilbyde muligheder, er der nu gang i arbejdet 
med at skabe nye boligområder. Undervejs har det vist sig at der også er 
ønsker til andre typer af boliger. Bla lejeboliger. Der er pt gang i dialog 
med kommunen og potentielle investorer. Senere i denne måned mødes vi i 
arbejdsgruppen også med borgmesteren. 

Fodsporets fødselsdag blev som vanligt afholdt lørdag i uge 40. Det var 
velbesøgt og vi havde fint vejr. Det er en god tradition, hvor vi oplever at 
flere og flere møder op. Vi oplever også flere besøgende ude fra som er 
nysgerrige på Dalmose. Det er dejligt og netop formålet med den årlige fest 
at vi får snakket sammen og vist hvad vi består af i de enkelte foreninger.  

Denne gang deltog Hashøj Erhvervsnetværk, Cemas Byg, Food On Wheels, 
Dagli' Brugsen Dalmose, Dalmose Skole, Ungehuset, IF 62, Dalmose Hallen, 
Dalmose Hallens Støtteforening, Kanehøj Mølle, MC Defenders, 
Atkærcenteret, Raastof Keramik, Danmark Redder Liv, Hashøj Sydøst, 
Gimlinge og Hyllested Kirker, OK Benzin, FDF og Hundetræner Hanne 
Nielsen. 

Vi havde denne gang også besøg af politiet. Det var heldigvis en del af 
planen for også at styrke dialogen med vores kontaktbetjent, som er en del 
af det borgernære politi og de mødte op med deres lokale politistation. 

Vi vil jo selvfølgelig afholde Fodsporets fødselsdag igen i år, men står jo 
selvfølgelig overfor en udfordring ifht corona, som vi må tage bestik af den 
kommende tid. Corona har også sat en stopper for en del aktiviteter dette 
forår. Heldigvis foregår der stadig en del arbejde foreningerne og i 
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DalmoseGruppen som måske på den korte bane ikke virker så synlige udad 
til, men som har til formål at styrke udviklingen på lang sigt. 

Der hvor vi har kunne være synlige og fortsat er det, er på Facebook.  Vi 
runder snart 1.000 følgere på siden og deler flittigt opslag fra foreningerne, 
skolen og andre interessante ting der sker i området. Vi laver også selv 
opslag og husker at de opslag vi selv laver også kommer på hjemmesiden, så 
alle kan få denne information. 

Til slut vil jeg gerne understrege lige som sidste år, at den største del af de 
aktiviteter der sker i området sker ude i de enkelte foreninger og 
interessegrupper, der nu er her i området. Og det er guld værd at der er så 
mange frivillige som gør en stor indsats der, ligesom det er guld værd at vi 
har en aktiv brugs og en aktiv skole i området. Dalmosegruppen danner 
rammen for at vi får snakket sammen på tværs af alle foreningerne og 
interessegrupper og støtter op om de aktiviteter der er. Og så er 
Dalmosegruppen også et lokalråd, som varetager dialogen med kommune i 
de sager som har borgernes interesse her i området.  

Min opfordring til jer alle her er, at selvom der er frivillige der gør en stor 
indsats i området her, så snak med dem I kender, som måske ikke er så 
aktive, om ikke der skulle være nogle der som har lyst til at være frivillig i 
en af foreningerne eller som har lyst til at deltage i DalmoseGruppens 
arbejde.  

Vi har brug for flere frivillige, så ikke det bliver en lille kreds af frivillige 
som kører sur i alt tid at være på. I så fald risikerer vi at miste nogle af de 
aktiviteter der er i gang.  

Man kan man tage del som man nu gerne vil. Det vil altid være forskelligt 
fra person til person hvor meget man har lyst til at engagere sig i.  

Der er flyttet rigtig mange til de senere år og en udfordring kan som ny 
være at man ikke ved hvor man skal tilbyde sin hjælp eller hvem man skal 
tage fat i. Så til jer der ved det, så tag evt en snak med din nye nabo om 
det. 

For DalmoseGruppens vedkommende, så kan en god start være at komme til 
et af vores møder og snuse lidt til hvad der foregår. 

Møderne afholdes på Atkærcentret og kan ses i kalenderen i hjemmesiden. 
Man møder blot op og har man noget man gerne vil have på dagsordenen 
skriver man til forretningsudvalget. På møderne er der altid et godt 
fremmøde og en livlig debat om stort og småt. 
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Og ellers er man generelt velkommen til blot rette henvendelse til en i  
forretningsudvalget eller skrive mail til Dalmosegruppen, hvis man vil 
deltage i noget eller har noget som er relevant for gruppen. 

Det var ordene for denne gang. 

Tak 

_____________________ 

Jens Brandbyge Jørgensen 
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Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber 
2020 

 
 

1. Brugerrådet ved Atkærcentret 
2. Hyllested Landsbyråd  
3. Dagli’ Brugsen 
4. Hallen 
5. IF62 
6. Gimlinge IF 
7. M.A.S 
8. FDF 
9. Forældrebestyrelsen på Skolen 
10. Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen 
11. Hashøj Jægerklub 
12. Kreativ Oplysningskreds (K.O.K.) 
13. Bestyrelsen for Atkærvænget 
14. Gimlinge Tennis og Skydeklub 

 

Max ¼ personligt valgte borger oprundet til 
første hele tal ved ulige antal foreninger. (dvs 4 
borgere ved 13-16 foreninger) 



Årsregnskab 2019 DalmoseGruppen CVR:  37989592

Foreningsoplysninger:

DalmoseGruppen 

Ørnevej 26

4261 Dalmose

Telefon: 24625534

Hjemmeside: www.Dalmose-by.dk

Mail: jens.brandbyge.j@gmail.com

Hjemsted: Dalmose 4261

CVR: 37989592

Regnskabsår 1. januar 2019 - 31. december 2019

Formand: Jens Brandbyge Jørgensen

Kasserer: Johny Bruun

Formål med Fondssøgning, sponsorater og andre økonomiske midler er at afholde 
arrangementer og gennemføre projekter hvis virke er til gavn for et vitalt og aktivt 
bosætningsområde jf foreningens formålsparagraf.                                                                               

Der opkræves ikke kontingent. Økonomiske midler søges som sponsorater, kommunal støtte 
samt fondsmidler etc som foreningen kan skaffe jf §6. 



Årsregnskab 2019 DalmoseGruppen CVR:  37989592

Resultatopgørelse for perioden 01.01-2019 -31.12-2019

2019

Indtægter

Kommunalt driftstilskud 15.000,00 kr.

Andre tilskud/sponsorater 34.500,00 kr.

Arrangementer 537,50 kr.

Indtægter i alt 50.037,50 kr.

Udgifter

Foreningsarrangementer -3.091,00 kr.

Projektudgifter -32.391,25 kr.

Reklame og annoncer -5.741,25 kr.

Andre driftsudgifter

Renter og gebyr -1.101,95 kr.

Udgifter i alt -42.325,45 kr.

Årets resultat 7.712,05 kr.

Balance

Aktiver 2019

Beholdning bank 31.12-2019 18.378,42 kr.

Aktiver i alt 18.378,42 kr.

Passiver

Beholdning bank 01.01-2019 10.666,37 kr.

Årets resultat 7.712,05 kr.

Egenkapital i alt 18.378,42 kr.

Passiver i alt 18.378,42 kr.

Forretningsudvalgets kommentarer til regnskabet:

Regnskabet viser et mindre overskud på årets resultat. Egenkapital efter årets resultat indgår i 
driften i 2020 

Forretningsudvalget:

Jens Brandbyge Jørgensen Johny Thejlman Bruun

Formand Kasserer

Michelle de Cordier

Sekretær

Mia Ibsen Bodil Rasmussen



Dato Tekst Beløb Saldo bilagsnr. konto

30.12.2019 Rente -152,95 kr. 18.378,42 kr. 24 Rente

13.12.2019 ENSOMME GAMLE 2.622,00 kr. 18.531,37 kr. 23 Ensomme gamle

26.11.2019 FGU Syd-/Vestsjæll -3.000,00 kr. 15.909,37 kr. 22 Musik fodsporet

12.11.2019 Forbyggelse ensomhed -9.500,00 kr. 18.909,37 kr. 21 Ensomme gamle

31.10.2019 mobilepay 38956 19,25 kr. 28.409,37 kr. 20 mobilpay

11.10.2019 mobilepay 38956 197,25 kr. 28.390,12 kr. 19 mobilpay

08.10.2019 mobilepay 38956 -91,00 kr. 28.192,87 kr. 18 fodsporet udlæg

08.10.2019 FACEBK *DBCDYNJSQ2 -150,00 kr. 28.283,87 kr. 17 annonceFacebook

07.10.2019 mobilepay 38956 321,00 kr. 28.433,87 kr. 16 mobilpay

04.10.2019 FACEBK *4ETNSNSSQ2 -150,00 kr. 28.112,87 kr. 15 annonceFacebook

27.09.2019 Lasertryk -2.148,75 kr. 28.262,87 kr. 14 Plakater fodsporet

29.08.2019 Ændring af fuldmagtsforhold -250,00 kr. 30.411,62 kr. 13 Gebyr

22.08.2019 mobilepay 38956 -499,00 kr. 30.661,62 kr. 12 Oprettelses gebyr

24.06.2019 Outdoor fakt 1201 -13.458,75 kr. 31.160,62 kr. 11 Bord-bænkesæt

24.06.2019 Dalmosemarked tip -2.000,00 kr. 44.619,37 kr. 10 Sponsorat Dalmosemarked

13.06.2019 udlæg jordanker mm -194,50 kr. 46.619,37 kr. 9 Bord-bænkesæt

03.06.2019 Gebyr -200,00 kr. 46.813,87 kr. 8 Gebyr

28.05.2019 SLAGELSE KOMMUNE 15.000,00 kr. 47.013,87 kr. 7 Drifttilskud

20.05.2019 SLAGELSE KOMMUNE 9.500,00 kr. 32.013,87 kr. 6 Tilskud ensomme gamle

06.05.2019 fakt 1242 Karl krist -8.562,50 kr. 22.513,87 kr. 5 Forskønnelse fodsporet

22.03.2019 fakt DLF 75249 -1.797,50 kr. 31.076,37 kr. 4 Forskønnelse fodsporet

13.02.2019 SLAGELSE KOMMUNE 25.000,00 kr. 32.873,87 kr. 3 Forskønnelse fodsporet

04.02.2019 fakt. 08226 -1.500,00 kr. 7.873,87 kr. 2 Cykelbane rep.

04.02.2019 fakt.10412 -1.292,50 kr. 9.373,87 kr. 1 Cykelbane reklame

28.12.2018 Rente -61,86 kr. 10.666,37 kr.
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