
Bestyrelsesmøde Grøn Omstilling Næstved d. 16.3.2021 

Deltagere via Teams: Jakob, Ole, Henrik, Mette, Henning, Jette, Astrid (ref). Afbud fra Thomas, Thor  

 

1. Referat fra forrige møde godkendt 

2. Bestyrelsen konstituerede sig som følger: 

a. Formand: Jakob 

b. Næstformand: Ole 

c. Kasserer: Mette 

Desuden besluttede vi at det fremover er næstformand Ole, der indkalder til møderne, udsender 

dagsorden og er mødeleder. Henrik og Jakob lave nyhedsbrev. Astrid skriver referat. Jakob 

undersøger om Thomas fortsætte med kommunikation.  

3. Mødeplan: Månedligt (undtagen juli), onsdage kl. 19-21 i ulige uger. Første gang 14/4-21. Helst på 

Biblioteket men hvis det ikke er muligt, bliver det via Teams. 

4. Aktiviteter 

a. Klimasøerne: Jakob er tovholder for at lave en tur til Klimasøerne en dag i maj.  

b. Tiltag der handler om at skabe mere liv i haven. Efter 23.3 og ny coronamelding, tager vi 

stilling til hvornår og hvordan vi kan gribe det an.  

c. Klimafolkemødet d. 2-4 september i Middelfart bliver vores klimatur i år. Henrik og Astrid 

er tovholdere og får styr på form og indhold.  

d. Debatrække om landbruget: Jakob har bl.a. fået en kontakt i Gefion og vil forsøge at 

indlede et samarbejde om 2-3 oplæg og dialog om fremtidens landbrug, ud fra 

grundtanken at der skal være bedre liv, bedre landbrug, bedre økologi, bedre brug af 

midlerne. Emner kunne være: dyrkning, ejerskab, omlægning, økonomi. En diskussion kan 

handle om hvordan man driver landbruget mere bæredygtigt – mest for landmænd En 

anden diskussion kan handle om hvad byboer og landmænd kan lære af hinanden. Alle 

parter inddrages og vi ønsker en konstruktiv samtale uden mudderkastning. Aktuelle 

navne: Søren Ilsø, Sorø. Andelsgaarde. Økologisk jordsbrugfond. Karoline Nolsø Aaen og 

Tycho Holcomb, Permakultur.  

e. Tomgangsregulativet – Henrik hører Thor, om han tror, det nytter ar bringe det til torvs 

igen.  

f. Vi vil gerne bidrage til en god modtagelse af den nye affaldsordning. Hvis vi kan hjælpe til 

ved at lave et arr. på Axeltorv som sidst – så gør vi det. Det bliver formodentlig september 

2022.  

g. Innovationsdage – Astrid prøve at få os inviteret med.  

5. Evt.  

a. Vedr. Indkøbspolitik: der kommer et selvstændigt temamøde i Byrådet d. 19/4. Ole sender 

dagsordenen ud til os, når den kommer.   

6. Punkter til næste/senere møde: 

a. Justering af mødeplan 

b. Henning opdaterer os om affalds-arbejdet 

c. Beslutning om arr. om Mere Liv i Haven 

d. Innovationsdage på NB? 

e. Affaldssortering på Axeltorv i forbindelse m. ny ordning  


