
Generalforsamling DalmoseGruppen d. 2. september 2021 
 
1. Dirigent: Poul Bek 
 
Til stede: Jens Jørgensen, Poul Bek, Mia Ibsen, Fritze Flink, Jeanne Davidoff, Ib Abilgaard, 
Sebastian Jensen, Johnny Brun, Henrik Davidoff, Pascal De Cordier, Michelle Allingham De 
Cordier. 
 
2. Stemmetæller: 
Sebastian Jensen, Henrik Davidoff 
 
3. Formandens beretning: Bilag 1 
 
4. Forelæggelse af revideret regnskab. Bilag 2 
 
5. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag 
 
6. Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber, som ønsker at være medlem af 
foreningen bilag 3 
 
7. Valg af opstillede borgere 
Henrik Davidoff 
Pascal De Cordier 
 
8. Valg af revisor 
Torben Levring 
 
9. Evt. 
 
Den annoncerede Fællesskabsbus lander på en hverdag inden for almindelig arbejdstid. Det 
er temmelig upraktisk, og man får ikke fat i hverken frivillige eller familier der kunne være 
interesserede. 
 
Fodsporets fødselsdag lørdag i uge 40 fra kl. 10-13. Alle foreninger opfordres til at være 
med. 
 
6. oktober kommer Thomas Blachmann på besøg i Dalmosehallen, Mia Ibsen slår et slag for 
arrangementet. 
 
Sebastian har taget ansvar for strider-cyklerne og laver events gennem DalmoseGruppens 
adhocgruppe Strider-event Dalmose. Sebastian opbevarer pt cyklerne og er kontaktperson, 
hvis nogen gerne vil bruge dem. Sebastian laver event på Fodsporets Fødselsdag på 
Brugsens parkeringsplads. Man kan følge med i gruppen via hjemmesiden.  
 
Forbifarten er desværre nedlagt, da redaktøren er gået bort. 
Michelle undersøger hvad det koster at få lavet hos FGU Slagelse. 



Ib undersøger hvad der evt kan være af konsulentbistand på det område. 
Oplag: 1375 stk. 
 
Vi taler infotavler, hvad koster de digitale tavler? 
Hvilke platforme skal vi være synlige på? 
 
Forslag om at Brugsen skal have en tilmeldingsseddel liggende til tilmelding af foreninger. 
 
Plakater i lygtepæle, Michelle søger kommunen om lov. 
 
Regneark til Fodsporets fødselsdag bliver delt af Jens. 
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Formandens Beretning ved generalforsamling 2021               28-08-2021 

 

I 2020 har medlemmerne i bestyrelsen været: 

Brugerrådet ved Atkærcentret, Dagli’Brugsen, Den selvejende institution 
Atkærvænget, • Gimlinge skytteforening og tennisklub, Dalmosehallen, 
IF62, Gimlinge IF, M.A.S., FDF, Forældrebestyrelsen på Skolen, 
Forældrebestyrelsen i Daginstitutionen, Hashøj Jægerklub, Kreativ 
Oplysningskreds og Hyllested Landsbyråd. I alt 14 medlemmer. 

Herudover har de 2 personligt valgte borgere været Henrik Davidoff og 
Pascal de Cordier. 

 

Året 2020 blev ikke det år vi havde håbet på. Covid19 satte midlertidigt en 
stopper for alle arrangementer og fysisk fremmøde. Således lykkedes det os 
kun at afholde 2 fysiske møder i 2020 i DalmoseGruppen. Heldigvis har der 
fortsat været gang i arbejdet i adhoc grupperne og nye projekter er også 
opstået, men Covid 19 har generelt påvirket aktivitetsniveauet.  

Beretningen for 2020 bliver derfor også relativ kortfattet som en 
opsummering af hvad der er foregået i 2020 i vores lokalområde. 

Arbejdet med at få flere boliger i Dalmose blev fortsat i 2020 og 
byggegruppen med Poul Bek i spidsen fik skabt så megen interesse for 
projektet at Slagelse Boligselskab gik ind i projektet og der blev også skabt 
politisk opbakning til projektet. Grundet vores sene generalforsamling i år 
kan jeg berette at kommunen godkendte projektet og opstart af lokalplan i 
foråret 2021 og lokalplansarbejdet er startet her lige efter sommerferien og 
det viser at man med vedholdenhed kan skabe udvikling til gavn for vores 
lokalområde. 

Et andet projekt vi også brugte tid på i 2020 var den efterhånden 
langstrakte sag om Stationsområdet. Området har været ejet af DSB, og 
Dalmosegruppen har henover de sidste år taget initiativ til en plan for 
området, ligesom vi har fået ryddet op og gjort arealet lysåbent. Vi har dog 
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savnet at kunne lave en langstrakt plan og flere aktiviteter, fordi DSB har 
villet sælge området og derfor har fremtiden været uvis for anvendelsen. Vi 
har forsøgt at skabe dialog mellem kommunen og DSB, men det har været 
svært for parterne at nå til enighed om et salg af grunden til kommunen. 
Det kulminerede i september 2020 hvor vi pludselig vågnede op til store ”til 
salg” skilte som DSB havde sat op. Personligt var jeg noget træt af at 
opleve at de offentlige instanser ikke kunne blive enige om noget så simpelt 
som overdragelse af et stykke jord. Heldigvis fik vi kommunen til at 
fokusere lidt mere på sagen og vi fik her i foråret 2021 bekræftet at 
handlen var gået i orden og vi kunne grave de sidste rester af skiltene op. 

Det er aftalt med kommunen at vi nu sammen skal kigge på en plan for 
området. 

Fuglekasseprojektet som startede som en idé mellem skolen og 
Atkærcentret blev også skudt i gang og faktisk også gennemført, selvom 
projektet måtte holde lidt pause, mens eleverne var hjemsendt. 4.a som 
startede projektet op i februar 2020 blev til 5.a efter sommerferien 2020, 
og kunne i efteråret sætte fuglekasser op rundt omkring skolen, Fodsporet 
og skoven. Som de interesserede har kunnet se har der været liv ved flere 
af kasserne i foråret og det har været et lærerigt og givende projekt for 
både voksne og børn. Tak til både skolen og Atkær for at I får sådan et 
samarbejde til at køre.  

I den grønne kile mellem Falkevej og Ørnevej fik kommunen fjernet de 
store birketræer, som har været til gene for mange i en årrække. Efter en 
langvarig dialog med kommunen og os samt en bunke 
underskriftsindsamlinger fik vi stablet et projekt på benene. Kommunen 
mangler stadig at tynde ud i mindre område i den anden ende mellem 
Vibevej og Lærkevej og fræse rødder op efter birketræerne. Desuden er det 
endnu ikke lykkedes at skaffe midler til en legeplads, hvor der før var 
legeplads, men en mindre arbejdsgruppe arbejder videre med det.  

 

Arbejdet i de små arbejdsgrupper har en stor værdi for området, selvom 
noget af arbejdet er langstrakt og måske ikke så synligt i hverdagen. Et 
eksempel er også vores 1. hjælpsgruppe som har affødt 1. hjælpere og 
hjerteløbere som der har været brug for. Man kan kun være taknemmelig 
som borger i et lille lokalsamfund der er nogen helt lokalt som vil gøre alt 
hvad de kan for at hjælpe andre. 
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Fodsporets fødselsdag måtte i 2020 aflyses, men vender tilbage i år. Lørdag 
i uge 40 som vanligt, og som I kan se på det store banner ved Brugsen, der 
har hængt der her efter sommerferien. Der er noget forestående 
planlægning som nærmer sig, men heldigvis er det jo op til alle deltagere 
og foreninger at få det bedste ud af dagen som vi plejer. 

 

Jeg vil også gerne reklamere lidt for 2021 projekter, som har sit udspring i 
2020 eller tidligere: 

 

I slutningen af 2020 blev vi kontaktet af KFUM idrætsforbund, DGI, 
Tegnestuen transparent design og Slagelse kommune mhp at igangsætte et 
projekt som hedder ungdommens idrætsmødested. Projektet har til formål 
at skabe et udendørs samlingssted for unge hvor man kan hænge ud og 
være idrætsaktiv. Præmissen er, at det er de unge som skal være styrende 
og bestemmende for udviklingen i projektet. Det kommende år vil I høre 
meget mere om dette. Indtil nu har der været mange onlinemøder med de 
unge og i september afholdes der workshop på skolen med fokus på dette 
projekt ligesom ansøgning om midler også starter her i efteråret.  

 

En ny skolehave vil også se lyset inden for det kommende år. Siden 2016 har 
vi været i dialog med kommunen om den tomme grund mellem skolen og 
Atkærcentret og det er lykkedes henover det seneste år både at få lov til 
bruge den og skaffe økonomiske midler til projektet. 

Som altid skal jeg understrege 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. Dalmosegruppen danner rammen for at vi får snakket sammen på 
tværs af alle foreningerne og interessegrupper og støtter op om de 
aktiviteter der er. Denne ramme for at snakke sammen har været svær at 
opretholde det seneste år, men jeg håber at vi det kommende år får de 
fysiske møder op og stå igen. Så bliver alting lidt lettere igen.  
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Jeg håber også at I vil prikke til jeres naboer eller til andre I støder på i 
lokalområdet og opfordre til at tage aktiv del i nogle af de projekter der 
opstår og evt møde op til vores møder. 

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 beretningen for 2020. 

Tak 

_____________________ 

Jens Brandbyge Jørgensen 





Årsregnskab 2020 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 2020 - 31. december 2020

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 2020 DalmoseGruppen CVR:  37989592

Resultatopgørelse for perioden 01.01-2020 -31.12-2020

2020

Indtægter

Kommunalt driftstilskud 15.000,00 kr.

Andre tilskud/sponsorater 78,50 kr.

Arrangementer 0,00 kr.

Indtægter i alt 15.078,50 kr.

Udgifter

Foreningsarrangementer 0,00 kr.

Projektudgifter -8.247,37 kr.

Reklame og annoncer -4.798,74 kr.

Andre driftsudgifter

Renter og gebyr -1.920,72 kr.

Udgifter i alt -14.966,83 kr.

Årets resultat 111,67 kr.

Balance

Aktiver 2020

Beholdning bank 31.12-2020 18.490,09 kr.

Aktiver i alt 18.490,09 kr.

Passiver

Beholdning bank 01.01-2020 18.378,42 kr.

Årets resultat 111,67 kr.

Egenkapital i alt 18.490,09 kr.

Passiver i alt 18.490,09 kr.

Forretningsudvalgets kommentarer til regnskabet:

Regnskabet viser et overskud på 111,67 kr for 2020. Det afspejler et år hvor der ikke

har været meget aktivitet. Gebyrer på mobilepay og negative renter fylder meget i

et forholdsvis lille regnskab. Vi har derfor opsagt mobilepay, da det ikke står mål 

med anvendelsen. Ellers er driftstilskud hovedsageligt anvendt på anoncering, 

reklame og 2 projekter. De 2 projekter er udsåning af blomsterfrø på stationsarealet

og byskilte, som er lavet men først sættes op i 2021.

Egenkapital indgår i driften i 2021, som dog også forventes at være påvirket en

del af Covid19

Forretningsudvalget:

Jens Brandbyge Jørgensen Johny Thejlman Bruun Mia Ibsen

Formand Kasserer

Michelle de Cordier Pascal De Cordier

Sekretær



Bilagsliste Årsregnskab 2020 DalmoseGruppen CVR: 37989592

Dato Tekst Beløb Saldo Bilagsnr.

30.12.2020 Rente -124,01 kr. 18.490,09 kr. 28

30.12.2020 Gebyr ovf stand -1,00 kr. 18.614,10 kr. 27

30.12.2020 Gebyr FI/giro -2,00 kr. 18.615,10 kr. 26

30.12.2020 Kontogebyr -75,00 kr. 18.617,10 kr. 25

18.12.2020 Raastof keramik -4.000,00 kr. 18.692,10 kr. 24

15.12.2020 FGU -5.085,62 kr. 22.692,10 kr. 23

09.11.2020 Mobile pay -196,00 kr. 27.777,72 kr. 22

30.09.2020 Gebyr FI/giro -1,00 kr. 27.973,72 kr. 21

30.09.2020 Kontogebyr -75,00 kr. 27.974,72 kr. 20

14.09.2020 SLAGELSE KOMMUNE 15.000,00 kr. 28.049,72 kr. 19

03.08.2020 Mobile pay -147,00 kr. 13.049,72 kr. 18

30.07.2020 FACEBK *TMCD5WNRQ2 -125,00 kr. 13.196,72 kr. 17

30.06.2020 Standardovf. -1,00 kr. 13.321,72 kr. 16

30.06.2020 Gebyr FI/giro -2,00 kr. 13.322,72 kr. 15

30.06.2020 Kontogebyr -75,00 kr. 13.324,72 kr. 14

03.06.2020 udlæg Mia kantsø -250,00 kr. 13.399,72 kr. 13

02.06.2020 Gebyr -200,00 kr. 13.649,72 kr. 12

27.05.2020 Netbank Abonnement -750,00 kr. 13.849,72 kr. 11

25.05.2020 udlæg Johny brugs -250,00 kr. 14.599,72 kr. 10

04.05.2020 Gebyr mobile pay -147,00 kr. 14.849,72 kr. 9

30.04.2020 DLF Blomster 112065 -2.297,50 kr. 14.996,72 kr. 8

31.03.2020 Gebyr FI/giro -3,00 kr. 17.294,22 kr. 7

25.02.2020 CUSTOM FACEBOOK FEED W -173,74 kr. 17.297,22 kr. 6

07.02.2020 nets -121,71 kr. 17.470,96 kr. 5

31.01.2020 FGU -731,25 kr. 17.592,67 kr. 4

31.01.2020 FGU -133,00 kr. 18.323,92 kr. 3

21.01.2020 Mobile pay 39,25 kr. 18.456,92 kr. 2

20.01.2020 Mobile pay 39,25 kr. 18.417,67 kr. 1

111,67 kr.
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Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber 
2021 

 
 

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. Ungehuset Dalmose 

 

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