
Referat: bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling onsdag d. 14. juni, 2017  
 
Tid og sted:  Sorøvej 495, 4700 Næstved, kl 19-21:30 (hos Jakob og Henny)  
 
Valg af referent 
Thomas valgt 
 
Deltagere: Jakob, Astrid, Henny, Nick, Ole, Preben og Thomas  
Afbud: Mette og Henning 
 
1.       Godkendelse af referat fra mødet d. 17. maj 2017  

Godkendt 

2.       Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 

3.       Kredsløbsøkonomi v. Jakob  

Sprang vi over til senere møde, da vi havde mange aktuelle punkter - se nedenfor - som vi tog fat i 

først.  

4.       Igangværende aktiviteter og planer: 

a.       Ressource city – evt. mødedato  

Vi er blevet udnævnt “andre aktører” af Ressource City og indkaldt til møde d. 19. 

september klokken 15. Det er begyndelsen på en møderække, hvor vores 

samarbejde skal aftales.  

Vi fandt frem til at vi gerne vil holde et borgermøde i samarbejde med Ressource 

City om plastik. Fx første halvdel af oktober. Der skal være en foredragsholder, som 

kan være fx Henrik Weiglin eller en forsker fra RUC, som kan fortælle om 

plastikproblemer og hvad man selv kan gøre i forhold til sortering, alternativer osv. 

Der skal ikke inviteres politikere. Evt. inddrage Cityforeningen - det kan være med til 

at lægge pres på omlægning til at bruge noget andet end plastikposer. De nærmere 

detaljer og en arbejdsgruppe tænkes nedsat på næste møde med Ressource City, 

som så mange af os som muligt deltager i. (Referentens kommentar: Jeg kan ærligt 

talt ikke huske tilkendegivelser, men mener i hvert fald at Ole, tovholder for 

samarbejde med Ressource City, og Preben, tovholder for plastikarrangement, 

meldte sig)  

b.      Plastik – evt. navne og datoer for foredragsholdere 

Se punkt a)  

c.       Inspirationstur 2017 v. Henny 

Til trods for lidt tøven fra Svanholms side omkring det kunne blive på det aftalte 

tidspunkt, ser alt nu ud til at flaske sig. (Referentens kommentar: I skrivende stund 

er der sendt invitation ud i nyhedsbrev, man kan tilmelde sig turen på vores 



hjemmeside og det er lagt på facebook. Fire billetter er solgt. Det ser ud til at 

bestyrelsen alle deltager, dog springer Nick turen til Svanholm over og kommer 

direkte selv til Miljø- og EnergiCentret i Høje-Taastrup).  

d.      Stand på Foreningernes Dag 2017 v. Astrid, Henny og Jakob 

Vi har lejet en stand. 2. September 11.30-15 i Rådmandshaven til Foreningernes dag. 

Man skal selv have borde med. Praktisk økologi ikke med, men vi deler brochurer ud 

for dem. Og NØFF brochurer og Fra haver til maver brochurer. Jakob bestiller 

banner. Og måske tager vi også merchandise med. Se punkt e)

 

e.      Merchandise v. Astrid og Mette 

Miljøvenlige klude kan måske uddeles fx til Foreningernes dag og der kunne trykkes 

på beskrivelsen af kludene. Luffa planter kunne uddeles. Evt. Sisal? 

f.        Tomgangskampagne 

Er klar, men afventer stadig præsentabel hjemmeside - se i), hvor man kan læse 

mere om kampagnen. 

g.       Priser/støtte 2017 

Ikke noget nyt. Haver til maver er støttet tidligere på året.  

h.      Samarbejde med Glumsø bibliotek 

Jakob har holdt møde med Helle fra biblioteket om studiekreds hver måned, men 

det er stadig lidt uklart hvad biblioteket ved Helle gerne vil have det skal handle om. 

Jakob går videre med det. Til gengæld er en studiekreds aftalt mellem Jakob og 

Næstved Bibliotek, som der nu er slået op så man kan tilmelde sig. Det er dog ikke 

som sådan i Grøn omstilling regi det foregår.  

i.         Hjemmeside v. Thomas 

Thomas havde uheldigvis ikke fået administrator-adgang til hjemmesiden på 

www.groenomstilling.nu, så han kunne ikke ændre logo osv. Fx afventer 

tomgangskampagne at vi har en informerende hjemmeside at henvise til. Derudover 

mangler oplysninger om den nye bestyrelse og nogle ændringer, som Jakob og 

Thomas har aftalt, at blive lagt på. (Referentens kommentar: I skrivende stund fik jeg 

adgang som administrator i forgårs, så jeg er så småt ved at få lavet de vigtigste 

opdateringer. Der satses på at der til foreningernes dag er en god nok hjemmeside 

at henvise til så vi fx måske kan uddele tomgangsstreamere dér?)  

j.        Kommunikation med byråd og administration / Borgerforslag til kommunen 

Jette Buhl SF, formand for Omsorgsudvalget, har snakket med Ole om forslaget om 

elbiler til hjemmeplejen. Hun vil gerne have vi skubber på.  

5.    Evt. 

Rønnebæksholm: Når denne sæson er ovre kan vi måske lave nogle permahaveagtigt (Jakob har 

lavet detaljeret forslag) med Liv - den nye gartner.  

Jakob har fået henvendelse fra en Kirsten? om at lave noget på en færdselsdag d. 9. september for 9. 

http://www.groenomstilling.nu/


Klasserne i kommunen. Det var Helle Junker, der kontaktede Jakob/Grøn Omstilling. Jakob står for 

det og der var ikke de store evner/trang til at deltage fra den øvrige bestyrelse.  


