
 

Referat af møde i DalmoseGruppen onsdag d. 8/6-2022 
kl.19.00-21.00 på Atkærcenteret 

 
Tilstede: Tine, Johny, Jens, Sebastian, Poul B, Ingelise, Kenneth, Niels, Kristina, Jeanne, Poul, Mia. 
 

1. Konstituering 

Formand: Jens Brandbyge Jørgensen 
Kasserer: Johny Thejlman Bruun 
Sekretær: Mia Ibsen 
Medlem: Sebastian Jensen 
Medlem: Poul Bek -Pedersen 
Medlem: Henrik Kristensen Davidoff  

 

2. Orientering og status 
 

a. Orientering og debat om hvad der rør sig. 
 

b. Skolehave status v. Jens 

Jens fortæller om den kommende arbejdsdag d. 9/6 hvor elever og lærere kommer, og hvor 
forældre og bedsteforældre også er inviteret. Denne dag skal der bl.a. samles 9 højbede, 
fyldes jord i, plantes træer, grønsager, blomster (vilde blomsterfrø fra Slagelse Kommune) 
m.m. 
Inden indvielse af skolehaven d. 22/6 fra kl.10.00 til 12.00 er der stadig diverse ting der skal 
nås i skolehaven, så hold øje med opslag på DalmoseGruppen facebookside. 
Vi afventer at den asfalterede plads ved skolehaven bliver ordnet af kommunen. 
Indtil vi får sat regnvandstank op, vil Tine undersøge mulighed for vand.  
Vi holder os indenfor budget på de 95.000 kr. som er sponseret af Landdistriktspuljen og 
Friluftrådet. 
Og med hjælp fra sponsorer som HedeDanmark, lokale Top -service ved Sebastian Jensen 
og Wittendorff Pleje og Anlæg v. Lasse Wittendorff samt alle de private som har doneret 
haveredskaber eller har givet en hånd med i skolehaven, er vi nået rigtig langt.  

 

c. Ungdommens idrætsmødested status v. Jens og Mia 

I april blev der afholdt pop up event ”Dalmose bevæger sig – event for børn og unge med 
fokus på bevægelse”.  
Pengene dertil var søgt i samarbejde med Anahita (ung) og DalmoseGruppen. Vi var heldige 
at få de søgte penge af Slagelse Kommune, så vi kunne få dækket spisning, leje af hal, 
indkøb af bolde og præmier m.m.  
Det var en rigtig god dag af de unge for de unge. 
Efterfølgende besøgte to af de unge de steder i byen hvor børn og unge færdes, og 
afleverede fodbolde og basketbolde til styrkelse af fri leg, bevægelse og sammenhold 
blandt byens børn og unge. 
Torsdag d. 2/6 blev der holdt et godt møde mellem lokale kræfter og Slagelse Kommune, på 
arealet hvor Ungdommens Idrætsmødested skal ligge. 



 

Fra Dalmose deltog Mia, Michelle, Peter, Sebastian og Jens. Fra Slagelse kommune deltog 
Inga og Casper fra kommunale ejendomme og fra Fritidsafdelingen deltog Signe og Oliver.  
Til dette møde var området markeret af små pinde så der fysisk kunne dannes et overblik.  
På mødet blev der talt om rammer, myndighedstilladelse samt samarbejde om drift. 
Fremadrettet: Når aftaler er på plads, skal der indhentes tilbud på etablering mm. af 
”Idrættens Mødested”.  

 

d. Boliger ved blomstervænget status v. Poul  

Poul fortæller at byggeriet (Blomstervænget v. Slagelse boligselskab) som så mange andre 
steder er generet af stigende priser.  
Man forventer at starte byggeri i marts / april 2023.  
I Boeslunde er der bygget. Disse boliger ligger ved skole og plejehjemmet.  

 

e. Hashøj Biogas status v. Poul B 

Der mangler tilladelser.  
Poul hæfter sig særligt ved trafikforhold og skoledistrikt.  
Der er en lokalplan der skal tages stilling til, og i høringssvar er der en del spørgsmål som 
forvaltningen skal tage stilling til. 

 

f. Ukrainske flygtninge v. Ellen (Ellen måtte desværre melde fra pga. sygdom, i stedet 
informere Mia)  

Ellen har kontaktet DalmoseGruppen i forhold til hjælp til de ukrainske flygtninge, som er 
bosat på Atkærcenteret.  
Sammen har de fundet frem til flere som vil hjælpe, men også en der vil hjælpe med at 
oversætte. 
Her nogle af de ting som der er sat i gang: 

• Diverse opslag er oversat til engelsk og russisk op hængt op hos de ukrainske 
flygtninge. Der drejer sig om opslag om hvor de kan finde hjælp, eller om hvad der 
sker i vores område 
 

• Kontakt til en mand som donerer cykler 
 

• Indkøbte bolde fra DalmoseGruppen, med et oversat velkomstbrev.  
 

• Kontakt til IF62, FS Hashøj V. Peter og samt Ungehuset v. Kristina for at høre om 
mulighed for aktiviteter for de ukrainske børn og unge. 

 
• Peter inviterer til fodboldstræning, ligesom han gerne kommer og åbner op for 

bolde. 
 

• Kristina vil udover åbningstid gerne holder åbent kun for dem om onsdagen.  
 

• Der er undersøgt hvor der kan søges om økonomisk hjælp til kontingent og 
sportstøj/sko. 

 



 

• Der er taget kontakt til Per Bjerre (Formand for Dagli Brugsen Dalmose) om 
Velkomstkurv. Per vil meget gerne hjælpe på flere områder, både gennem brugs og 
hallen. 

 
• Atkærcenteret har haft budt på kaffe og kage. 

 
• Brugerne på Atkærcenteret har oplevet at flygtninge manglede gryder og pander 

m.m.  Ellen har indkøbte dette. 
 

• Tine fortæller, at der ikke mangler legetøj. Dette er der sørget for, og er sat op til 
dem.  Dog har de unge ønsket et enkelt spil – og vi kan også forstå at der kan være 
mere der mangler. Her tænkes særligt på hvad de voksne mangler.  Der er lavet et 
opslag hvor de kan skrive ønsker på.  

 
• Vi overvejer om der skal laves en Facebookgruppe for de ukrainske flygtninge? Her 

kunne der komme opslag op om aktiviteter i området. Ellen foreslår at f.eks. opslag 
om mølledag kunne printes ud, og man kunne høre de ukrainske flygtninge om de 
kunne få det oversat når de er til dansk undervisning.  

 
• Generel snak og en undren over at der ikke er taget kontakt til f.eks. lokalrådene, 

da de første flygtninge skulle flytte ind på Atkærcenteret.  
 

 
g. Klovneløb v. Tine 

Alt er klar til lørdag, og der er lovet godt vejr. Det er muligt at tilmelde sig på selve dagen – 
fra kl. 9.00 til kl.10.00. Ruten er på 2 kilometer.  
Der sælges saft, kaffe & kage og pengene derfra går til hospitalsklovnene.  
Opslag deles igen på flere sociale medier. 

 

h. Åben hal 

Der afholdes åben hal dag, i Dalmose Hallen d. 27. august. 
Dette arrangeres af Dalmose Hallens støtteforening. DalmoseGruppen er repræsenteret på 
p-pladsen med Dalmose Street Sport (Strider). 
 

i. Strider cykler/Dalmose Street sport v. Sebastian 

Status om Dalmose street sport (Strider). Sebastian har netop afsluttet ”Forårs turneen” 
rundt i kommunen. Dette gav meget presseomtale, og har gjort at der allerede nu er 
bookninger på efterår 2022 samt forår 2023. 
Glæde over at sponsorer af bl.a.  Stridercykler får omtale på denne måde. At cyklerne 
flittigt bruges til diverse events i Dalmose såsom Hal dag, Fodsporets fødselsdag m.m. 

 

3. Ad hoc grupperne V. Mia 
 

a. Nyt om Ungdommens Idrætsmødested – se punkt andet sted.  
b. Nyt fra ”1. hjælps gruppen”  



 

 
Intet nyt pt. om kurser m.m. Men en stor ros til de borgere som er en del af gruppen, og 
som `løber ud til opkald`. 
 

c. Nyt fra Marketingsgruppen og skiltegruppen: 

Mia fortæller at planchen på byskiltet ved Brugsen trænger til at blive skiftet ud. I den 
forbindelse vil Michelle og Mia kikke på de virksomheder som figurer på skiltet. Er alle 
stadig aktive? Skal nye til?  
 
På velkomstskiltet ved indgangen til Dalmose (v. møbelbutikken) er det muligt for f.eks. 
foreninger at få sat eget banner op, i den forbindelse skal der laves et system `hvor man 
kan melde sig til`. Michelle er gået i tænkeboksen for at udtænke et sådant. 
Ses skiltet godt nok? Skulle man sætte et flag på? 
 
Snak om hvor velkomstskiltet når man kommer fra Skælskør skal stå.  Hvad er der af 
muligheder? 
 
DalmoseGruppens Instagram skal også i gang. Dette er særlig vigtigt i forhold til byens 
unge.  
Arbejdet med ovenstående vil komme i gang senere på året. 
 

d. Velkomstgruppe. 

Velkomstkurv: Man henvender sig til Søren eller Kristina i Brugsen. Det er ikke altid at der 
er færdiglavede kurve. Men så kan man komme igen på et senere tidspunkt. 
I kurven er der: 

• Lækre ting fra Brugsen 
• Et Dalmose krus & foldere fra DalmoseGruppen.  
• Foldere fra If62  
• I perioder har Atkærcenteret kommet med en hjemlavet hilsen til 

kurven. 
• Borgere, virksomheder og foreninger er velkommen til at afleverer en 

lille ting til kurven med en hilsen på, en god mulighed at reklamere på 
og glæde tilflyttere.  

• I juni har DalmoseGruppen købt og afleveret bolde til kurvene, for at 
reklamere for ´Ungdommens Idrætsmødested`. 

 
4. Besparelser v. Jens  

Jens fortæller at der er sendt høringssvar ind for lokalrådene og Dalmose Skole.  
Politikkerne afventer rapport. 
Efter sommerferien kommer politikkerne ud og besøger lokalområderne.  
Jens oplever en god og positiv dialog med lokalrådene. 

 
 

5. Evt.  
 

a. Fællesskabsstafet v. Tine.  



 

Tine fortæller om ”Fællesskabsstafetten -Fællesskaberne i Slagelse kommune binder os 
sammen”. 
I år deltager Atkærcenteret, Ungehuset og Strider.  
Det er hele dagen d. 31/8 og d. 1/9 om morgen. 
Tine og Kristina taler sammen om d. 1/9. 
Er man interesseret i at vide mere om ”staffetten” er man velkommen til at kontakte Tine 
(Atkærcenteret). 
Tine slutter af med at dele ”postkort” om ”Fællesskabsstafetten ud”. Hun har flere af disse, 
som man er velkommen til at få og dele ud i ens netværk/foreninger.  

 

b. Dialogmøde v Poul.  

Der er dialogmøde d. 16/6 i Bøgelunde forsamlingshus. Jens sender mail rundt igen med 
info derom. 
 

c. Ønske v. Mia 

Mia har et ønske om til næste møde at høre mere om ”Møllegårdens Trætophytter” ved 
Hyllested. Mon Poul vil fortælle om dette? 

 
 
 Referent 
Jens og Mia 
 
 


