
Referat af møde i DalmoseGruppen 

Mandag d. 4. oktober 2022 kl. 19.00 -21.00  

Atkærcenteret  

 

Deltagere: Tine, Jens, Sebastian, Poul, Johny, Poul B., Niels, Henrik, Jeanne og Mia 

 

Dagsorden. 

 

A. Fodsporets Fødselsdag 

Gennemgang af indløbende tilmeldinger, ønsker m.m. 

Opfølgning/fordeling af arbejdsopgaver før og efter fodsporets fødselsdag 

Husker til næste år: At opfordre deltagere med boder til at reklamere for sig selv og Fodsporets fødselsdag i 
dagene op til. 

På dagen vil der udover boder kunne opleves: 

- Team Rynkeby kommer cyklende mellem kl. 10.00 -11.00 
- Fodslaw Slagelse arrangerer en lille vandretur med afgang fra Dalmose kl. 10.30 
- IF 62 Walk and Run Motion og Løbeklub Grønbroløberne/STIF kommer løbende kl. 10.45-11.00 
- Dalmose Sangen synges kl. 12.15  
- IF62 har i løbet af dagen afholdt konkurrencer. Præmieoverrækkelse kl. 12.45  

 
B. Ad hoc grupperne 

 
A. Ungdommens Idrætsmødested v. Jens og Mia 
 
Vi har fået to nye frivillige med på holdet, Michelle og Lars. Begge har stort kendskab til 
byggebranchen, og er godt i gang med projektet. 
 
Der er taget kontakt til forskellige firmaer som specialiserer sig i at ”bygge steder som 
Ungdommens Idrætsmødested”. MaXplay blev valgt til opgaven. 
 
I sidste uge var Michelle, Jens, Anahita og Mia på skolen for at vise de muligheder (plan A og Plan B) 
der er lavet ud fra ønsker og budget og afholde afstemning.  
 
Eleverne fra 4. klasse til og med 9 kl. samt de unge som er en del af projektet, men som ikke går på 
Dalmose Skole stemte på Plan A eller Plan B. 
 
Mødedeltagere ser plan B som vandt. 



 

 

Fremad skal der arbejdes med pressemeddelelse, byggetilladelse, kontrakt, event med farvevalg, 
indvielse m.m. 
 
 
B. Status 1.hjælps kursus v. Mia 

 

Jens har talt med de fire landsbyråd (Gimlinge, Dalmose, Hyllested og Flakkebjerg). De vil gerne 
støtte op økonomisk. 

 
Rene og Jussi har undersøgt kurser. 
  
Det kursus der er valgt koster 9.600 kr for 32 personer. Det bliver fordelt ud på 2 kurser af 16 
personer på hvert hold.  
 
Rene underviser i alm.1. hjælp og instruktør i HLR 
Sted: Atkærcenteret. Dato’er meldes ud senere. 
 
 
C. Ukrainske Flygtninge v. Mia 
 



En borger vil gerne i kontakt med den familie, som ønsker ekstra hjælp til dansk. 
 
En ukrainsk kvinde vil gerne lave ukrainske smagsprøver/ et par enkelte retter. 
Ungehuset vil gerne lægge køkken/hus til, men Atkærcenteret er mere velegnet, idet der er stort 
køkken og plads. 
 
Atkær kan lånes gratis, men drikkelse skal købes af dem. Henrik vil tale med Brugsen om mulighed 
for ”spis sammen”, med loft på 50 personer. Mia vil tale med den ukrainske kvinde om dette.  
Henrik og Mia taler sammen, og aftaler et møde.  

 
D. Gamle Dalmose v. Poul 
 
Poul fortæller levende og spændende om arbejdet med gamle billeder af huse i byen. De arbejder i 
”Danmark set fra luften” hvor det er muligt at komme til, at skrive under billederne.  
 
Sebastian har projektor og lærred som gruppen kan låne til næste møde. Dette finder sted i 
oktober hos Poul. Her deltager udover Poul også Anne, Torben og Kim.  
 

Evt. 
• DalmoseGruppens Hjemmeside: 
Der er problemer med DalmoseGruppens hjemmeside. Derfor blev sidste referat delt ud her i aften i 
kopi-form. Så snart hjemmesiden er oppe at køre igen, bliver referat lagt ind. Vi er bekymret for, hvor 
meget vi har mistet af materiale som, er lagt på siden igennem årene, særligt før 2018. Vi håber det 
bliver muligt, at få hjemmesiden helt op at køre igen.  
 
• Besparelser: 
Snak rundt om bordet omkring besparelser. Trist stemning på Atkærcenteret. Der er sendt høringssvar 
fra Atkærcenteret og DalmoseGruppen. Ros til Atkærcenteret for deres høringssvar. 
 
• Invitation:  
Der er kommet invitation til LAG borgermøder om attraktive levevilkår samt erhvervsudvikling. Læs 
mere på www.landudviklingslagelse.dk   
 
• ”Tid til at nominere til landdistriktsprisen” 
Hvilke indsatser og projekter i landdistrikterne har gjort sig fortjent til dette års pris? Læs mere på 
https://www.slagelse/tid-til-at-nominere-til-landsdistriktsprisen  

 
• Referat: 
Fremadrettet vil der være et punkt som hedder ”Godkendelse af referat” på dagsorden. 
 Derudover vil der i perioder med mange opgaver blive lavet en arbejdsliste som bilag til referatet. 

  
Næste møde i DalmoseGruppen er tirsdag d. 15/11-22 
 
 Referat 
Jens og Mia 
 

http://www.landudviklingslagelse.dk/
https://www.slagelse/tid-til-at-nominere-til-landsdistriktsprisen


Bilag: 

Arbejdsliste: 

Fodsporets fødselsdag: 

Jens har fået tilladelse til opsætning af plakater, og sammen med Niels er disse sat op. 

Jens og Mia har kontakten til dem der deltager med boder m.m. Info samles i mails/ skema. 

 

 

Jens laver planche med oversigt over hvor de forskellige skal stå. 

Mia sender praktisk information ud til dem der skal deltage. 

Lørdag kl. 8.30: Telte hentes ved hallen (Poul, Jens, Johny, Fritze, Jeanne, Niels) 

Afventer svar fra kor. Mia sender Fodsporets Fødselsdagssang til Johny som sørger for at printe ud til 
uddeling.  

Nedtagning af plakater:  

Henrik: Skørpinge, Flakkebjerg, Eggeslevmagle, Skælskør 

Poul: Hyllested 

Mia: Gimlinge, Sørby, Høve 

Johny: Dalmose 

Plakater skal ned senest 8 dage efter Fodsporets Fødselsdag. Disse skal afleveres til jens efter nedtagning. 

 


