
 
 

 

Referat af møde i Dalmosegruppen 
 

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 19.00-21 
Grundet Covid-smitte, afholdes møde online som Teams møde 
Deltagere:  
Sofie Janning, Ellen Darre, Annelise, Tine Kold Gundersen, Johny Bruun, Poul Bek-Pedersen, 
Jeanne Davidoff, Henrik Davidoff, Sebastian Jensen, Per Bjerre, Christian Barnechow, Jens 
Brandbyge Jørgensen  
 
 

1. Lærkevej tynding + Bænke i skoven (Ellen beretter og vi snakker om hvordan vi 

kommer videre i processen. 

a. Ellen beretter at hun sammen med Uffe har haft møde med Mario Heuser 

fra Slagelse kommunes entreprenørservice. De har snakket om tiltrængt 

udtynding i skovstykket mellem Vibevej og Lærkevej. Mario tager det med 

videre, men har ikke lovet noget. Jens foreslår udtynding mhp at skabe lys 

til skovbunden og dermed skabe større biodiversitet. Grene og stammer 

skal blive liggende i bunden til insekter og fauna.  

b. De har også kigget på bænkesæt i skoven som er faldefærdige. Mario har 

lovet udskiftning. Jens følger op med Mario. 

2. Rapport om markfirben ved fodsporet, samt samarbejde med Naturstyrelsen om 

flere levesteder for markfirbenet.  

a. I forbindelse med høringssvar vedr udvidelse af biogasanlæg fandt vi ud af 

at Naturstyrelsen har lavet en rapport om markfirbenet langs Fodsporet. 

Markfirbenet er en truet bilag 4 art, og det viser sig at den faktisk findes 

langs Fodsporet mellem Dalmose og Skælskør, mens den er blevet endnu 

mere truet omkring Næstved pga større anlægsarbejder omkring banen. 

Naturstyrelsen spørger om vi sammen med dem vil forsøge at skabe flere 

levesteder langs Fodsporet for markfirbenet. Vi lægger rapporten op på 

hjemmeside og FB og spørger til deltagelse ud i lokalområdet. 



 
 

 
3. Status for idrætsmødested; popup event ved Mia samt tildeling af midler og 

videre proces for hele projektet 

a. Mia har ansøgt og fået bevilliget 10.000 kr til en popup event for unge i 

forbindelse med ungdommens idrætsmødested. Afbud fra Mia i aften, men 

Mia fortæller mere om det på næste møde. 

b. Tildelingen fra Nordea-fonden gør hele projektet muligt. Mia Ibsen, 

Michelle Hein, Lars Kyhl og Jens Jørgensen sætter gang i processen; 

afklaring med kommunen samt igangsætning af arkitekt til plantegninger. 

4. Skolehave; fastsættelse af arbejdsdage.  

a. Jens forslår en fast dag. Der foreslås også uddelegering af overskuelige og 

afgrænsede opgaver, som folk kan løse inden for fx en uge. Sebastian og 

Henrik vil gerne være med. 

5. Deltagelse i følgegruppen "på sporet af Sydvestsjællands natur".  

a. DalmoseGruppen er tilmeldt følgegruppen for ”på sporet af 

Sydvestsjællands natur” som er et samarbejde mellem Naturstyrelsen, 

Slagelse, Sorø og Næstved kommuner. Projektet har til formål at få flere 

mennesker ud i naturen og få oplevelser, motion og deltage i fællesskaber. 

Projektet har modtaget støtte af Nordea-fonden med knapt 2,5 millioner kr. 

Følgegruppen har til formål at formidle hvad der sker, give input og 

inspirere hinanden. Info om gruppen og deltagelse lægges på hjemmesiden. 

6. Debat/opfølgning på høringssvar vedr biogas.  

a. Intet nyt endnu. Vi afventer at kommunen får bearbejdet høringssvar og 

lavet materiale klar til det politiske udvalg. Vi laver et online møde i 

gruppen der har lavet høringssvar, når vi ved mere. 

7. Evt 

a. Poul beretter om forløbet med boliger på blomstervænget. Der er mulighed 

for online borgermøde med tilmelding. Jens lægger opslag op. 



 
 

 
b. Tine fortæller at Atkærcentret igen i år afholder Klovneløb. 11. juni kl 10. 

Tine laver opslag og søger hjælpere. Per Bjerre melder at Brugsen deltager 

som sidst. 

c. Jens fortæller at der er indkøbt 3 bænke til Fodsporet i 2021, som sættes op 

her i foråret 2022. Ellen, Annelise og Tine forhører sig blandet brugere og 

andre, hvor det giver mest værdi at sætte bænkene op og melder tilbage til 

Jens. 

 

Referat slut. 

 

 


