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Referat Generalforsamling i DalmoseGruppen  26-04-2022 

 

1. Valg af Dirigent 

a. Jesper Brian Larsen blev valgt og kunne konstatere at 

generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

2. Valg af Stemmetæller 

a. Torben Levring og Bent Poulsen blev valgt 

3. Formandens beretning v. Jens Brandbyge Jørgensen: 

Året 2021 lagde igen ud med en nedlukning af samfundet, som i den grad 
gik ud over foreningslivet. Med et forsamlingsforbud ned til 5 personer, var 
det fysiske møde bare ikke muligt. 

Vores sidste generalforsamling blev derfor også udsat til august sidste år, og 
ikke meget var normalt i 2021. 

Alligevel lykkedes det os at arbejde med projekter i Dalmosegruppen i 
2021. Allerede fra årets start var vi godt i gang med online-møder omkring 
ungdommens idrætsmødested.  

Med backup fra KFUM-idrætsforbund, DGI, Mikkel Hjort fra Tegnestuen 
”Transparant design” og Signe Vig Jensen lykkedes det at forme et projekt, 
hvor vores unge mennesker og børn her i området blev inddraget og 
styrende for et projekt, der ender ud i et mødested for unge placeret 
mellem hallen og skolen, hvor man kan hænge ud og være både social og 
aktiv sammen.  

Projektet tog fart i løbet af 2021 og da vaccinerne var kommet, og Danmark 
atter var åbent efter sommerferien, kunne vi sammen med skolen afholde 
workshops på skolen og her i hallen, hvor eleverne kunne arbejde med 
projektet.  

Der var forskellige former for fysisk aktivitet på programmet. Der blev lavet 
brainstorming omkring hvad dette sted kunne indeholde, og endelig blev 
der designet sammen med tegnestuen, så vi kort tid efter stod med en 



 

DalmoseGruppen – Dalmose en by på sporet…  
Dalmose-by.dk – følg os på facebook.com/dalmosegruppen 
 

 
2 

færdig skitse af projektet, som bød på noget af alt det de unge 
efterspurgte. 

Tilbage stod at skaffe midler til sådan et stort projekt. Heldigvis var vi gået 
i gang med dette allerede i foråret. Her søgte vi sammen med de unge 
kommunens anlægsbudget for 350.000 kr.  

En ansøgning skulle uddybes og det endte i et onlinemøde med det politiske 
udvalg, hvor de unge skulle pitche projektet på ca 15 minutter. Det ansvar 
tog de unge på sig og klarede det flot selvom der nok var sommerfugle i 
maverne. 

Det lykkedes så godt, at vi fik overbevist Slagelse kommune om at støtte 
det gode projekt. Der skulle dog en del flere penge til og vi søgte andre om 
midler også. Vi havde held til at vække interesse hos Nordea-fondens ”her 
bor vi” pulje 

Kort forinden havde vi haft bestyrelsen fra Nordea-fonden på besøg i 
forbindelse med aktiviteter nær Fodsporet, hvor jeg fik lov at fortælle lidt 
om alt det vi går og sysler med og heriblandt kunne jeg slå et slag for 
projektet her. 

Det blev dog ikke ”her bor vi” puljen vi skulle opnå støtte fra. Men Nordea-
fonden så så stort potentiale i projektet, at de ville have os over i deres 
ordinære pulje, hvor de bedre kunne støtte os. 

Efter ny ansøgning og dialog om projektet, endte det med at vi i december 
2021 fik et bevillingsbrev på 1,6 millioner kroner, hvilket må siges at være 
flot. 

Her i 2022 er vi i fuld gang med projektering, myndighedstilladelser og 
aftaler. Projektet står forventeligt færdigt i foråret 2023. 

Et andet projekt vi fik hul igennem til i 2021 var skolehaven. Den tomme 
grund mellem Atkærcentret og Skolen har længe været på ønskelisten over 
et areal vi kunne lave noget brugbart på. 

En dialog med kommunale ejendomme og en beskrivelse af vores projekt 
om skolehave med mulighed for endnu mere undervisning om vores kredsløb 
i naturen og konceptet fra ”jord til bord” gjorde at vi i april 2021 fik 
politisk opbakning til at anvende arealet.  

Vi søgte straks midler og opnåede 50.000 kr fra Friluftsrådet og 45.000 kr 
fra Landdistriktspuljen i Slagelse kommune.  
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Indledende arbejde i haven startede med besøg fra biologer fra Slagelse 
kommune der skulle sikre at vi levede op til bæredygtighed og biodiversitet 
ifht Slagelse kommunes strategier.  

Heldigvis var det allerede indtænkt, så biologerne forlod haven 
velfornøjede med viden om at der både var højstubbe, kvashegn, 
insekthoteller og anvendelse af produkter fra haven i skolens 
madkundskabsfag.   

Havens indvielse er planlagt til at finde sted inden sommerferien.  

Planen om nye boliger på Blomstervænget fortsatte også i 2021. I februar 
2021 bragte Sjællandske en fin artikel om planerne, og efterfølgende har 
kommunen arbejdet med lokalplanen.  

Ting tager tid, men Byggegruppens arbejde med Poul Bek i spidsen har givet 
pote og således helt dugfrisk fra byrådsmøde i går aftes blev lokalplanen 
enstemmigt godkendt af byrådet.  

Således venter vi nu kun på en udmelding fra Slagelse Boligselskab om 
hvornår første spadestik tages. 

Kortere liggetider på huse der er til salg i området og stor efterspørgsel på 
lejeboliger på de sociale medier viser at der er behov for nye og flere 
boliger i vores område. 

Sidst på året 2021 overtog Slagelse kommune selve bygningen Atkærcentret 
fra den selvejende institution Atkærvænget. Efter mange års usikkerhed om 
juridiske forhold, som DalmoseGruppen også har spurgt ind til, kan vi nu 
håbe på at der bliver afklaringer om mulighederne for selve huset.  

Der er 10 mindre, men fine lejligheder på 1. og 2. sal. Lige nu skal 
lejlighederne rumme ukrainske flygtninge, hvoraf de første flytter ind i 
disse dage. Det er godt at lejlighederne er kommet i spil til det formål og vi 
håber at lejlighederne efterfølgende kan bruges som udlejningslejligheder 
her i byen, som der som sagt er et behov.       

Lørdag i uge 40 kunne vi igen fejre Fodsporets fødselsdag. Denne gang en 
rund en af slagsen, nemlig 10 år. Efter at vi i 2020 måtte aflyse 
fødselsdagen pga covid 19, var det fantastisk igen at se så meget liv på 
denne dag.  

Vi har fundet et godt koncept frem der virker. Vi var igen heldige med 
vejret og mange glade mennesker var samlet til snak og aktiviteter ved de 
mange telte. 
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Hvad laver vi ellers i DalmoseGruppen? 

Kigger man vores dagsordner og referater igennem, så spænder det vidt. 

Først og fremmest og vigtigst, så får vi snakket sammen på kryds og tværs 
af foreninger og interessegrupper. Deraf fødes mange ideer og 
prioriteringer tages ud fra vores snakke på møderne. 

Vi har det bedst når vi arbejder med forhold, der udvikler vores område. 
Men vi tager os også af problemstillinger, som ikke altid er så sjove at 
snakke om. Det kan være besparelser eller dialoger med politikere om 
forhold i vores område som tager en drejning, der ikke er forenelig med en 
positiv udvikling af området. 

I den forbindelse har det henover de seneste år vist sig nyttigt og brugbart 
at vi snakker godt sammen med vores nabo-lokalråd og landsbyråd. Vi står 
sammen om forhold der påvirker fx trafiksikkerhed, bustrafik, skoler, 
dagtilbud, tilbud til unge og bosætning og meget mere. 

I efteråret 2021 fyldte en høring omkring en kæmpe udvidelse af 
biogasanlægget meget. Et dårligt og ikke gennemarbejdet høringsmateriale 
gav os store bekymringer.  

Sammen med Støtteforeningen her i hallen, og lokal- og landsbyråd i 
Flakkebjerg, Gimlinge, Hyllested og Skørpinge lavede vi et meget 
omfangsrigt og detaljeret høringssvar.  

Biogas fylder meget og ikke mindre nu hvor naturgas er under pres pga 
krigen i Ukraine. 

Vores budskab til Slagelse kommune var og er stadig, at uanset hvor vigtig 
biogas er for kommunen, skal man huske på at det ikke kan godtgøre at 
placere en industri med heftig tung trafik i et landdistrikt uden at der tages 
en lang række af hensyn som har store anlægsomkostninger for kommunen. 

Bedst var det nok at placere denne industri tættere på store statsveje!   

Vi afventer hvad der sker i den kommende tid omkring dette, og vil være på 
vagt omkring dette emne, da vi ikke tager let på forhold som kan forringe 
vores levevilkår. 

Som altid skal jeg understrege, at nok er Dalmosegruppen samlingspunkt for 
meget snak og aktivitet, men det er stadig ude i de enkelte foreninger og 
interessegrupper at fællesskaber opstår og det er jer der skaber aktivitet. 
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Derfor er det også vigtigt at du som borger tager del i foreningslivet. Det er 
ikke altid let at finde folk der gerne vil tage et nap med.  

Det skal vi lave om på. Så hermed en opfordring til at hjælpe til hvor du 
kan, så kan vi sammen rigtig meget her i Dalmose og omegn. 

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 2021. 

Tak 

_____________________ 

Jens Brandbyge Jørgensen 

 

4. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse; 

a. Johny Bruun gennemgik det reviderede regnskab, som blev 

godkendt. Regnskab er lagt op på hjemmesiden. 

5. Behandling af indkomne forslag; 

a. Ingen indkomne forslag 

6. Gennemgang af foreninger og interessefællesskaber som ønsker at 

være medlem af bestyrelsen: 

a. Jens gennemgik listen og fortalte at alle på listen havde 

tilkendegivet inden at man ønskede at deltage. Ny i år er 

Langebjerggaard STU, som bla holder til i den gamle institution 

”Humlebien” overfor skolen. 

1. Brugerrådet ved Atkærcentret 
2. Hyllested Landsbyråd  
3. Dagli’ Brugsen 
4. Dalmosehallens bestyrelse 
5. IF62 
6. Gimlinge Skytte- og Idrætsforening 
7. M.A.S 



 

DalmoseGruppen – Dalmose en by på sporet…  
Dalmose-by.dk – følg os på facebook.com/dalmosegruppen 
 

 
6 

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 
15. Langebjerggaard STU 
 

7. Valg af opstillede borgere  

a. Henrik Davidoff ønskede at genopstille og blev valgt. Der var 

ikke andre som ønskede at stille op. 

8. Valg af revisor og revisor suppleant 

a. Torben Levring modtog genvalg som revisor. 

9. Evt 

a. Under evt blev der drøftet høringsproces vedr Hashøj Biogas, 

boliger ved Blomstervænget, Flygtninge på Atkærcentret 

(hvordan kan vi hjælpe og integrere), besparelser (høring) vedr 

børn og unge. Alt i alt en debat hvor de fremmødte ytrede stor 

interesse for udviklingen, men også bekymringer om besparelser 

og andre forhold der kan have en negativ udvikling på området.  

b. Jens lægger info op løbende på hjemmeside og fb vedr høringer 

og de svar som er indgivet. Vedr interesse for at hjælpe 

ukrainske flygtninge opfordres til at tage kontakt til Tine på 

Atkær. Desværre mangler vi info fra Slagelse kommune om 

status på dette, men måske Tine ved mere. 

 

Generalforsamling slut. 

Tak til dirigent Jesper Brian Larsen 

 

Referent: Jens  


