
 

Referat Møde i Dalmosegruppen  
Onsdag den 25. januar 2023 kl. 19.00-21.00 
Mødet afholdt fysisk på Atkærcentret. 
________________________________________________________________________________  

20 engagerede borgere fremmødt. Ingen nævnt ingen glemt.  
 
Dagsorden:  
 

1. Fremtidig pleje af Stationsarealet 

a. Arealet mellem Fodsporet og Stationsvej er langt om længe overdraget 
til Slagelse kommune. Efter henvendelse fra Kommunen har Jens haft et 
møde med Entreprenørservice på matriklerne. Kommunen har ikke 
midler til ekstraordinære tiltag på området lige nu. Området er 
gennemgået og alm plejetiltag er debatteret og fremlagt. Eksisterende 
trampestier udbedres. Der laves udsigtskiler/områder hvor der er fri 
udsigt mellem Fodsporet og Stationsvej. Den store bøg ved 
Fodgængerfeltet holdes friskåret for undervækst så den fremstår som 
solitærtræ. Ved Bongo/Brugsen nedskæres opvækst af ær og andre 
træer og hæk holdes klippet som hæk. Ønske fra gruppen om 
etablering af blomsterstribe overfor ungehuset bæres med tilbage til 
Kommunen. Planer på sigt for området kan stadig være aktuelle, men 
Ungdommens Idrætsmødested afsluttes først for derefter at vurdere 
behov og placering af andre elementer. Sebastian nævner planer om 
cykelbane (pumptrack). 

2. Ungdommens Idrætsmødested (status) 

a. Jens fortæller at der stadig mangler byggetilladelse og Michelle Hein og 
Jens rykker for denne, så anlægget kan etableres lige så snart vinteren 
er ovre og jorden er egnet til at grave i. 

3. Atkærcentret; Fremtidigt brug af huset 

a. Referat fra økonomiudvalget og debat om fremtiden. 

i. https://www.slagelse.dk/da/demokrati-og-
udvikling/politik/dagsordener-og-
referater/okonomiudvalget/2023-01-23-08-00-
2056575586e0a7550d166913af5f5379/ 



b. Problemstillingen er pt at uvished om hvordan frivillige kan bruge huset 
fremover og deraf frustrationer har gjort de frivillige handlingslammede 
indtil nu. Nu er der er afklaring fra økonomiudvalget som beskriver at 
huset delvist kan bruges af frivillige fremover. Det virker til at 
kommunen af sikkerhedsmæssige/forsikringsforhold har låst 
værkstedet af. Der er enighed om at Brugerrådet for Atkærcentret skal 
være omdrejningspunkt for huset også fremover. Brugerrådet er en 
forening med eget CVR nr 41005076. Ifht de muligheder der foreligger 
nu og evt ny forsikringsforhold, ansvar og aftaleforhold med kommunen 
vil Brugerrådet snakke videre om dette og arbejde med en tilpasning af 
af vedtægter, så de passer til fremtidige forhold. Grethe, Poul og Anni 
inviterer John Wismann og Niels G. Mortensen med til Brugerrådsmøde 
i næste uge. John gør opmærksom på at vi hurtigst muligt skal i kontakt 
med politikerne ifht at værkstedet fx lukkes og ting evt fjernes. 
Brugerrådet og Dalmosegruppen laver et fælles skriv til Byrådet. Grethe 
og Jens sørger for at sende til økonomiudvalget og hele byrådet. Ellen 
og Sebastian nævner også besked fra Mia om at KOK er interesseret i at 
mødes med brugerne ifht aftenskolehold. Anna Fjordside opfordrer til 
at man husker at der kan søges midler i forskellige puljer både 
kommunalt og andre steder.  

c. Hvem holder kontakt til kommunen: 

i. Brugerrådet holder kontakten. Jens foreslår at spørge kommunen 
om der kan kobles en borgerkonsulent på opgaven 

4. Plan for aktivering af flere borgere til lokalrådsarbejde og generelt frivilligt 
arbejde (kort indlæg fra Jens og debat)  

a. Der mangler frivillige på flere planer i området. Efter en debat om dette 
blev der enighed om at der i foråret skal omdeles i papirform et brev til 
alle husstande hvor vi inviterer bredt til deltagelse, men hvor der også 
konkret bliver sat foreninger/grupper og roller på hvad der mangler 
frivillige til og hvad konsekvenserne er hvis ikke disse roller udfyldes i 
fremtiden. Forretningsudvalg laver oplag til næste møde den 6. marts. 

5. Nyt omkring Blomstervænget og nye boliger (Poul Bek) 

a. Poul Bek fortæller at forventet plan er byggestart maj og de 10 boliger 
skal stå færdig i foråret 2024. Endelig salg af jord til Slagelse 
Boligselskab forventes vedtaget på byrådsmøde mandag den 30. januar. 



b. Nyt fra andre adhoc grupper: 

i. Ellen orienterer om juleridt og gavekurv til ukrainske flygtninge. 
Et godt initiativ som vakte stor taknemmelighed blandt de 
ukrainske flygtninge. Ellen viste billeder af takkehilsen og gave fra 
ukrainerne. 

ii. Stigruppe: Niels får teten med kontakt til Lasse Fjeldsted fra 
kommunen efter at Merle er stoppet ved kommunen. Anna og 
Jens sender materiale til Niels. 

6. evt. 

a. Jeanne orienterede om at Walk & Run har overtaget Klovneløbet. Det 
bliver den 18. juni med udgangspunkt fra Atkærcentret. Alle frivillige 
der har deltaget tidligere må meget gerne hjælpe til igen og henvende 
sig til Walk & Run https://if62.dk/walk-run-udvalg/ 

b. Grethe orienterede om at Præstegården i Gimlinge langt om længe 
bliver renoveret. Det har været en lang kamp for menighedsrådet, men 
nu lykkes det og renoveringen forventes færdig i nov 23. 

c. Niels Spørger til fremtiden på Rickshaw’en på Atkær. Endnu en ting som 
der skal snakkes med kommunen om. Brugerrådet tager den med i 
dialogen om inventaret på Atkær. 

 

Referat slut 

Referent Jens Jørgensen 

Næste møde 6. marts på Atkærcentret. 

 

https://if62.dk/walk-run-udvalg/

