
Dagsorden Møde i Dalmosegruppen På Atkærcenteret 
Tirsdag den 28. september 2021 kl. 19.00 
 
Ordstyrer: Jens    Referent: Michelle 
 
Deltagere: 
Jens Jørgensen (Skolebestyrelsen, Formand DMG), Michelle de Cordier (Sekretær DMG), 
Jussi , Johnny (Kasserer i DMG), Sebastian Jensen (Strider Event), Poul Bek (Byggegruppen), 
Ellen (Borger), Lise (Borger), Palle (Byrådsmedlem), Søren (Byrådsmedlem), Sofie 
(Byrådsmedlem), Thomas Baun (Borger), Kjeld Jørgensen (Atkærcenteret), Grethe (Borger, 
Brugerrådet, Gimlinge Menighedsråd), Uffe (Jagtforeningen, Kok), Kristina Kristiansen 
(Ungehuset), Lasse (Kastberg – Specialpædagogisk rådgivning), Henrik Davidof (Borger, 
Coop), Jeanne Davidof (Formand IF62, Hjerteløber), Mia Ibsen (FU i DMG, KOK), Anne Gade 
Nielsen (Ungdomsskolen) 
 
 
Orientering fra Ungdomsskolen – aktiviteter for unge 13-17 år 
Annne Gade Nielsen Afdelingsleder Fritidsundervisning 
Tilbud om fritidsundervisning, rejser og meget mere. Læringscamps som støtter op om ”ikke 
uddannelsesparate” unge – fagligt, personligt og socialt selvtillidsboost. 
Bordrollespil starter efter efterårsferien i Dalmose med Jussi som underviser.  
Det er svært at få de unge til at rejse sig fra computeren, så Ungdomsskolen er meget 
parate til små hold for at kunne bakke op om aktiviteterne. Normalt har man hold på 12-14 
stk. Det vil i dag være muligt at starte aktiviteter op på 4-5 deltagere. 
Vil man undervise i Ungdomsskolen, er man lønnet. Aktiviteterne er gratis for de unge. 
Anne snakker med Kristina om undervisning/hold i Ungehuset. Anne kommer på Skolen og 
snakker med de unge. 
 
Eventpulje 
Vil du have 10.000 til en god idé? Har du en god idé og kunne du tænke dig at lave en fed 
event for andre unge? Så har Ungdomsskolen 10.000 kr. du kan bruge til dit projekt. 
 
 
1. Konstituering af bestyrelse  
(valg af formand, sekretær, kasserer og forretningsudvalg) 
Formand: Jens Jørgensen 
Sekretær: Mia Ibsen 
Kasserer: Johnny Bruun 
Borger: Sebastian Jensen 
Borger: Poul Bek 
 
 
2. Fodsporets fødselsdag:  
a. Detaljeret planlægning; Hvem gør hvad og hvem deltager 
Alle foreninger og erhverv med lokalt producerede varer er velkomne som udstillere. 
Udstillere skal være fremme 09:30 og klar kl 10.00 og der må først pakkes ned kl. 13:00 
 
 



Deltager er pt: 
IF62, AtkærCentret, Dalmose Skole, MAS, Strider-Event, Dagli’Brugsen, Ungehuset, 
FS Hashøj, Gimlinge og Hyllested Kirker, 1. hjælp gruppen, Radikale Venstre, 
Socialdemokratiet (afventer svar fra FDF) 
 
Jussi og Sofie sætter plakater op i lygtepælene søndag uge 39. 
 
 
3. Diverse orientering og debat: 
Information om Skolehave. Landdistriktspuljen og friluftrådet har bevilget penge til 
Skolehaven, som skal bruges i undervisningen og passes/drives af eleverne fra Dalmose skole 
i samarbejde med byen. 
 
Der er nedsat en arbejdsgruppe som tager sig af at anlægge haven, som kommer til at stå 
færdig i foråret 2022. 
 
Information om Ungdommens Idrætsmødested 
En gruppe børn og unge har samarbejdet med repræsentanter fra DalmoseGruppen og 
Sparringspartnere fra DGI, KFUM, Transparent Design og Slagelse Kommune, om at lave et 
Idrætsmødested for unge. 
Gruppen har haft mange onlinemøder og er bredt repræsenteret aldersmæssigt blandt de unge. 
Efterspørgslen fra de unge om et mødested har været meget udtalt, da de gerne selv vil have 
ejerskab af mødestedet. Projektet tager form og udkast til design er lavet oven på et par gode 
workshopdage på skolen og fondssøgning er startet. 
 
Idrætsmødestedet er tænkt som et supplement til foreningslivet og skal ligge mellem Hallen 
og skolen.  
 
Der er søgt penge hos: Slagelse Kommune, More Play – pulje (Kompan/ Chris MacDonald) 
og Nordea Fonden (Her bor vi). 
 
Budgettet ligger på 1,8 mill. 
 
Stationsområdet på Stationsvej 
Slagelse kommune har købt området og vi afventer møde med Entreprenør Service i forhold 
til fremtidig plan for området. 
Blomsterblandingen der blev spredt på området i 2019 bliver efterspurgt. 
 
Den grønne kile mellem Lærkevej og Vibevej 
Jens følger op på det med Mario, der er den nye skovfoged fra Kommunen. 
 
Bebyggelse langs med Blomstervænget Poul Bek informerer. 
Arne Juul fra Slagelse Boligselskab bekræfter at sagen er godkendt og igangsat. 
1.okt. Er dato for sagsbehandling på sagen. 
Poul taler også om ”Markedspladsen” for mulig jord til mere bebyggelse. 
Det er blevet let at leje et hus ud i Dalmose, og huse bliver solgt hurtigt. 
Der er masser af købere til huse i byen. 
 
  



Fribusser 
Slagelse Kommune har foranlediget gratis busser ”Fribusser” 
Læs om fribusser: https://www.slagelse.dk/borger/trafik-veje-og-havne/trafik/bus-tog-og-
faerge/fribussen-dine-gratis-busruter-i-slagelse-kommune 
 
 
Her kan du finde køreplanen for Fribusserne: 
https://www.slagelse.dk/media/17612034/frirbussens-koereplan-2020-08-10-webtil.pdf 
  
 
 
Legeplads til mindre børn 
Hvem har lyst til at arbejde for at der kommer en legeplads til børn i alderen vuggestuebørn 
til børnehavebørn? 
 
Vil du være med til at arbejde for dette så henvend dig til: 
Maja Smedegaard Jacobsen. 
Majse93@hotmail.com 
Tlf. 21967483 
 
Sofie informerer om at Slagelse Sygehus har indviet en sundhedslegeplads, og hun foreslår at 
Dalmose kan blive ”firstmovers” på installering af en sådan legeplads. 
 
Poul Bek foreslår at man holder placeringen af legepladsen til Stationsvejsområdet, hvor der 
også kan ligge en bane til Strider Events. 
 
Søen i Ravnebækskoven er groet helt til. Vandspejlet er væk.  
Jens har været ude og se på det sammen med Biolog og Skov& Landsskabsingeniør. 
De har lovet at der kommer en opfølgning på mødet, så søen kan blive renset lidt op. 
Der er planer om, at der kan komme en platform, som elever kan ligge på og se på søen og 
lære om dyre- og planteliv. 
 
Blachmanns foredrag i hallen via KOK er aflyst. 
 
  
Referat slut. 
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