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Referat  

Møde: DalmoseGruppen. 

Sted: Atkærcenteret 

Dato: Tirsdag d. 15/3-2022. 

Deltagere: Tine, Johny, Sebastian, Jeanne, Henrik, Niels, Uffe, Ellen, Ingelise, Kim, Jens og Mia. 

 

Gennemgang af punkter på dagsorden: 

  

1. Forberedelse af Generalforsamling 
  

DalmoseGruppen afholder Generalforsamling sammen med Daglig Brugsen Dalmose. 

Denne afholdes tirsdag d. 26/4 2022, kl.17.30 i Dalmose Hallen.  

 

Program: 

• Dalmose Dagligbrugs 

• Dalmosegruppen (Fast dagsorden via vedtægter) 

• 0rientering og debat om hvad der rør sig pt. 

• Fælles spisning  
  

Forslag: Henrik foreslår, at de unge kommer, og fortæller om projekt Ungdommens 

idrætsmødested. 

 

Jens kontakter diverse foreninger / institutioner, for at høre om de fortsat vil være en del af 

Dalmosegruppen. 

 

 

2. Orientering og debat om hvad der rører sig pt: 
  

a. Opfølgning på bænke. Hvor skal de tre bænke stå? Hvem sætter dem op? 
Annelise og Ellen har været ude i området. Og Tine har med brugerne drøftet, hvor 

der er behov for bænke på Atkærcenteret. Det blev besluttet, at der vil blive kikket 

på muligheden for at sætte bænke op følgende steder: 
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• I Dalmose by vil man se på området mellem stationsbygningen og legepladsen ved 
Daglig Brugsen 

• Nordvest skoven ved Langlinie (adgang ned mod shelter) 

• Flakkebjerg stien – hvor Fodsporet stopper. 
 

Jens kontakter kommunen, for at høre om vi må sætte bænke op ovenstående steder. 

 

Jens har samlet bænkene. Sebastian henter og sætter op. 

  

  

b. Skolehaven status og evt. fastsættelse af arbejdsdag til jordflytning. 
  

Skolehaven skal være til glæde for alle elever på Dalmose Skole. Det er håbet, at den vil 

være klar til indvielse inden sommerferien. Der arbejdes pt. på at få gjort den klar. Næste 

skridt er at rømme jord af på stierne, så der kan lægges grus ud. Senere skal eleverne i 

gang med højbede m.m. Pt. er der en konkurrence i gang blandt klasserne vedr. tegning af 

logo til skolehaven.  

 

På Dalmosegruppens Facebook side bliver der løbende lagt billeder op af arbejdet. Her kan 

man også se, hvad der kan hjælpes med, hvis man har lyst til at give en hånd med.   

 

Tine fra Atkærcenteret vil undersøge om de har mulighed for at hjælpe, f.eks. med at klippe 

hæk. Henrik donerer en motorbør, og Lasse fra Wittendorf Pleje & Anlæg vil gerne donere 

nogle arbejdstimer.  

 

Arbejdsdag: Dato meldes ud snarest. Sebastian finder dato. 

  

  

c. Ungdommens idrætsmødested status og ”Pop Up Event”. 
  

 Jens og Mia orienterer: 

 

• Ungdommens Idrætsmødested forventes færdig foråret 2023. 
 

• Vi er i dialog med kommunen om området og drift. Når det 
sidste er på plads kontaktes Nordea-Fonden igen. 
 

• Der er afholdt møder med Michelle og Lars. Begge er lokale, 
frivillige, og har erfaring, som vi kan drage nytte af i den 
kommende proces. De er uddannet 
bygningskonstruktører.  Michelle har 15 års erfaring fra 
entreprenørbranchen som projektleder m.m., og arbejder i 
dag som underviser på bygningskonstruktør uddannelsen. 
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Lars er bygningsansvarlig for hovedsageligt daginstitutioner 
og projektleder for anlægsprojekter. 
 

• Søndag d. 3/4 afholdes der et ”pop up event” for områdets 12-18 årige, i Dalmose 
Hallen.  
Eventet hedder` Dalmose bevæger sig – event for børn og 

unge med fokus på bevægelse` 

 

Der vil på dagen være mulighed for at besøge 3 stationer/aktiviteter: 

  

• Basket 

• Fodbold 

• Motionscenter 
  

Undervejs vil der være konkurrencer. Fra kl. 18.00 til 19.00 er der gratis mad og 

drikke i hallens cafeteria. Tilmelding skal ske til Anahita på sms (tlf nr. 42338704 ) 

Husk at nævn navn, alder og om man ønsker at spise med - senest søndag d. 27/3 

kl.12.00 

   

• 19 årige Anahita Lalfam har været med til at søge penge til eventet hos Slagelse 
Kommune, samt samlet et hold af frivillige unge som skal stå for det. 
DalmoseGruppen har indstillet Anahita til Slagelse Kommunes Initiativpris, både for 
hendes arbejde med kommende ”Pop Up Event” men også for hendes indsats 
generelt i projekt ”Ungdommens idrætsmødested”. 

 

  

d. Boliger Blomstervænger status : 
 

Jens orienterer om, at der har været afholdt et høringsmøde, hvor bla Poul Bek-Pedersen 

deltog. 

 

Pt. er der høring og lokalplanen forventes behandlet sidst i april. 

   

e. Fodsporet 2.0 status og følgegruppens arbejde  
  

Jens og Kim orienterede om projektet ”På sporet af Sydvestsjællands natur”, som drejer sig 

om at få flere mennesker ud og bevæge sig.’ 

 

Projektet er et samarbejde mellem Næstved, Slagelse, Sorø og Naturstyrelsen. Der er 

bevilliget penge fra  bl.a. Nordea Fonden til projektet.  
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Hovedformålet er, er at skabe flere afmærkede ruter for cyklende og gående, flere 

pausesteder og bedre formidling.  

 

Lokalrådene i Hashøj syd deltager i dette projekt, og arbejder for at få implementeret 

elementer fra den lokale udviklingsplan i projektet.  

 

Ny mand på holdet er lokale Niels G. Mortensen, som lige er flyttet til Falkevej. 

   

f. Lærkevej/Vibevej fældning af træer status 
 

Uffe og Henrik fortæller om deres, Ellen og Charlottes arbejde. Om træer der er fældet, 

stien der er ryddet og hvordan det har givet lys og luft.  

Samt hvordan arbejdet de kommende dage skal forløbe. Slutteligt skal kommunen 

flishugge det kvas som ligger ud mod fodsporet. 

  

g. Status fra kommunen vedr. bænke i skoven 
 

Jens fortæller, at bænke er i stykker, og skal renoveres eller skiftes til nye.  

 

Der tales om at invitere entreprenørservice på by/skov vandring. 

 

Opfølgning på søen. 

  

  

3. Evt.  
  

Nyt fra Atkærcenteret v. Tine.  

Tine fortæller, at de har fået dørtæller. Atkærcenteret vil gerne gøre opmærksom på, at 

deres lokaler kan lånes ud. Der tales om at f.eks. byens børnefamilier kunne have glæde af 

at vide, at det er en mulighed, til f.eks. afholdelse af mødregrupper m.m. Mia tilbyder at 

nævne dette i et opslag i facebookgruppen ”Børnefamilier i 4261 Dalmose og omegn”.  

 

Kristina, frivillig leder af ungehuset har inviteret politikere samt Jens og Mia til et møde om 

ungehuset.  

 

Kim præsenterer sig.  

Kim er formand for Flakkebjerg Landsbyråd , og arbejder i Dalmose (Langebjerggaard 

STU, som bla har til huse i Humlebien). Han har været aktiv i Arkivet, da det lå i 

Flakkebjerg. Han er om ikke før, så nu et kendt ansigt i bybilledet. Langebjerggaard STU 

bliver fremadrettet som interessegruppe repræsenteret i DalmoseGruppen af Kim.  

 

   

Referent Jens og Mia 


