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Møde i DalmoseGruppen 10.09.20 

 

 

Til stede: Tine (Atkær), Johny (Kasserer), Pascal, Jeanne (IF62), Anne-Lise, Ellen, Kristina og Finn 
(ungehuset), Poul Bek (Hyllested), Michelle (Sekretær), Jens (Formand) 

Referant: Michelle De Cordier 

Ordstyrer: Jens Jørgensen 

 

1. konstituering af bestyrelse (valg af formand, sekretær, kasserer og forretningsudvalg) 

Formand: Jens Jørgensen 

Sekretær: Michelle De Cordier 

Kasserer: Johnny Bruun 

Forretningsudvalg 

Pascal De Cordier 

Mia Ibsen 

Johny Bruun 

Michelle De Cordier 

Jens Jørgensen 

 

2. Fodsporets fødselsdag  

Det er vedtaget ikke at afholde Fodsporets fødselsdag i år grundet COVID-19. Vi vil i stedet prøve at se 
om vi kan afholde noget til foråret og ellers er fødselsdagen på programmet igen til næste år. 

 

3. Orientering fra stormøde i hallen  
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Af flere årsager er halinspektøren nu afskediget, og ny halinspektør skal ansættes. 

 

I forhold til bestyrelsen i hallen, har der været en del kritik af den lukkethed, hallen har været 
omgærdet af. 

Manglende informationer fra bestyrelsen til de respektive foreninger har været kritiseret kraftigt på 
”stormødet”. 

Vi opfordrer til, at der bliver lavet nye vedtægter for hallen, samt mere åbenhed om referater, og at der 
i fremtiden bliver afholdt generalforsamlinger med gennemgang af regnskab og ikke ”stormøder” som 
det pt kaldes.  

 

Der ligger et stort arbejde forude i bestyrelsen.  

 

Nils O. er tiltrådt som konstitueret halinspektør, indtil ny halinspektør er ansat. 

 

Ny bestyrelse i hallen er tiltrådt: 

Formand: Per Bjerre (DalmoseGruppen),  

Sekretær: Peter Sørensen (FSHashøj) 

Sune(MAS) 

Allan Beyer (Skolen) 

Torben Omø (Hashøj  Handicap IF) 

Poul-Erik (Gimlinge IF) 

Mogens Lykkebo (Badminton IF 62) 

Jesper Larsen (Dalmosehallens Støtteforening) 

4. Disponering af midler, vedtaget 

• Indkøb af bænke (uden borde) til fodsporet (hvile-hotspots for dårligt gående) (Jens) 
• Evt ekstra skraldespande. Jens taler med Entreprenørservice. 
• Indkøb af "skilte" til nye byvelkomst-skilte, som laves ved Aron (Michelle) 

Forslag om at have byvelkomstskilte ved hestefolden hos Ole. Johny taler med Ole. 
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Michelle er i dialog med Kaj, som står for udlejning af lageret ved Scanseason. 
Vi ønsker mulighed for at komme til at hænge banner op på pladsen foran Scanseason. 

 

5. Orientering fra adhocgrupper 

Byggegruppen (møde med borgmester og status) 

Slagelse Boligselskab vil gerne gå ind i opgaven og nye boliger i Dalmose (se tidligere referater). Der er 
lavet skitse 5 dobbelthuse, 10 boliger. Fra politisk hold er der lavet budgetforslag, der bakker om 
projektet i Dalmose. 
Boligerne er 87m2 med 2 badeværelser. Boligerne henvender sig til alle aldersgrupper. 

Der ligger jord ved Gartnerhaven 5000 m2, som kommunen ejer. Jorden ligger uden for byzone, og 
gruppen er derfor i dialog med Borgmesteren omkring hvordan de 5000 m2 kan komme i spil, 
muligvis med mageskifte involveret, således at boligerne kan komme inden for byzone. 

Gruppen fortsætter dialog med kommunen og forskellige andre interessenter. 

 

Velkomstgruppe (indlæg i slagelsemagasinet) Michelle orienterer 

Velkomstkurven er en succes.  

Der bliver lavet et gavekort, som man som forening kan udfylde og lægge hos Søren i Dagli’ Brugsen. 
Gavekortet bliver neutralt, og kan udfyldes af alle foreninger eller virksomheder. Gavekortet bliver lagt 
i kurvene til nytilflyttere. 

Vi opfordrer som altid rigtigt gerne foreninger, erhvervsdrivende eller private til donationer i kurven. 
Et par nystrikkede sokker eller et glas honning fra en lokal bi-avler er fantastisk at modtager som 
tilflytter. 

Mia har skrevet en artikel om konceptet til SlagelseMagasinet som i øvrigt også ligger i kurven. Vi 
glæder os til næste nummer af SlagelseMagasinet 

Skriv til: michelle@allingham.dk eller mia.ibsen@hotmail.com, hvis I har noget I gerne vil donere til 
kurven. I er også velkomne til, at gå direkte til Søren i Brugsen med jeres donation til kurven. Intet er 
for småt  

 

6. Orientering vedr div kommunikation med kommunen 

 

mailto:michelle@allingham.dk
mailto:mia.ibsen@hotmail.com
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Støtte til studiejobs i kommunen  

Jens har talt med Borgmesteren omkring mulighed for studiejob i kommunen til støtte for Ungehuset. 
Kommunale studiejobs kunne give mulighed Ungehuset mulighed for at tilbyde unge over 18 penge for 
at have vagter i ungehuset. Vi har kun dette ene tilbud i Dalmose til de unge, og vi skal presse på for at 
få noget støtte. Dalmoses unge har lige så meget brug for aktiviteter i fritiden, som andre klubbers 
unge i kommunen. 

 

Kristina fra Ungehuset har talt med Oliemøllen for at hente lidt inspiration. 

En snak i gruppen om, hvordan vi trukket lidt flere resourser til Ungehuset. 

Kristina har talt med Absalon, om de har lyst til praktikker i Ungehuset, for at få lidt på CV’et. 

 

Kristina og Finn vil tage fat Oliemøllen, for at høre lidt om de forskellige muligheder for samarbejde og 
gensidig inspiration. 

DSB arealet ved Stationsvej 
Slagelse kommune har afgivet et bud til DSB omkring området ved Stationsvej. Vi afventer nyt i sagen. 
Politisk er der opbakning til at erhverve arealet. 

Kilen ved Ørnevej og Falkevej / Vibevej og Lærkevej. Vi har fået lovning på, at kommunen vil fælde 
træer og trimme området. Derudover har Jens talt med dem omkring legepladsen, som aldrig er 
genopført. Kommunen vil gerne være med til en genopførelse, og de kommer med en plan for det, 
mens DalmoseGruppen vil søge midler til det. 

Området mellem Atkærcenteret og Skolen. Skolen, Atkærcentret og DalmoseGruppen har en drøm 
at få lov til at have en køkkenhave, som kan drives i fællesskab. Kommunale Ejendomme har været 
kontaktet, for at komme videre i sagen. Desværre har vi ikke hørt mere fra dem. Det kunne være en 
fantastisk oplevelse for børn og ældre at arbejde sammen om køkkenhave, og give eleverne en 
fantastisk mulighed for at lære om konceptet ”fra jord til bord”.  

Vi arbejder videre med den gode idé. 

Interesserede må meget gerne melde sig til projektet. 

Forslag om at inddrage en del af området til ekstra parkeringsplads.  
Atkærcenteret så en fordel i det, da de periodisk mangler parkeringspladser, og samtidigt vil det give 
mulighed for parkering til skolen fra Stationsvej. 

 
Søen i skoven  
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Søen i skoven bruges bla af skolen i Natur og Teknik, men den har været meget tilgroet og der snakkes 
pt med kommunen om oprensning og nedskæring af træer på sydsiden af søen. Borgere fra byen har 
selv renset noget op, men der skal noget maskineri til. 
Kommunen har sat det på planen og Jens mødes med kommunen i september for at se på hvad der skal 
ske. 
Der er masser af liv i søen og der holder også 2 moskusænder til som et par borgere værner godt om. 
Nyd naturen og pas på den  
 

7. Orientering vedr Nabogo 

 

Efteråret 2019, blev der på et infomøde orienteret om at NaboGo vil blive udrullet i kommunen. 

NaboGo vil gerne interviewe omkring opstart af konceptet, og der er inviteret borgere til dette. 
Spørgeskemaer er sendt ud via facebook og hjemmeside og sendes nok ud en gang mere. 

Læs om det her: https://nabogo.com/saadan-virker-det/   

Og følg også udrulningen her i området på vores facebookside og på hjemmesiden og se referat fra 20. 
februar. 

 

 

8. Orientering fra Atkærcenteret 

Der arbejdes med at få brugerne til at komme igen efter Corona-nedlukningen. 
Der er afholdt forskellige aktiviteter, og tilslutningerne til disse er fine. 
 

Projekt fuglekasser (Skolen, Atkær og DG) 

5. klasse er i gang med at lave fuglekasser sammen med brugerne i Atkærcenteret. 

De har haft ornitolog på besøg, og de skal fremlægge deres projekt i skolen. 

Uffe og Jens skal hjælpe med at ophænge fuglekasser fredag d. 25. september. 

Læsevenner i Atkærcenteret forsøges gentoptaget til foråret. 

Ny hjertestarter i Atkærcenteret. Den hænger udendørs og er tilgængelig alle timer i døgnet. 

En snak om hjerteløberne i Dalmose og endnu en opfordring til at melde sig som hjerteløber. 

Forslag om, at lade skolebørnene i udskolingen kende til hjertestarterne i byen. 

Jens bringer det videre til skolebestyrelsen. 

https://nabogo.com/saadan-virker-det/
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Headspace 

Et initiativ under det sociale netværk. Der tilbydes gratis rådgivning til unge mennesker. Foldere er 
omdelt. Ungehuset fik flere med til omdeling der. 

De kommer på besøg for at fortælle om tilbuddet, d. 24. november på Dalmosegruppen møde på 
Atkærcenteret. 

 

Affaldsindsamling d. 19. september.  

Jens vil foreslå kommunen at sætte udstyr til opsamling af affald i Dagli’ Brugsen, så borgere selv kan 
gå ud og samle affald. 

Michelle spørger Søren om der kan serveres kaffe og basser til affaldsindsamlere. 

 

Forslag om mulighed for at få plads på infoskærm i Brugsen, Michelle hører Søren om muligheden. 

 

9. EVT 

En gruppe af unge etablerer en Volleygruppe, som skal spille hver søndag aften 19-21 i Dalmosehallen. 
Dejligt initiativ  

 

Forslag til Brugsen om at tømme opslagstavlen 1 gang om ugen. 

 

Betjent, som er tilknyttet Dalmose skal nævnes på hjemmesiden. 

 

Referat slut. 

 

Næste møde: 19. oktober 

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

 


