
Referat: bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling onsdag d. 23. august, 2017  
 
Tid og sted: Næstved Bibliotek, onsdag d. 23. august kl. 19-21 
 
Deltagere: Astrid, Nick, Henny, Ole, Mette og Jakob 

Afbud fra: Henning, Preben og Thomas 
 

1. Valg af referent  
 
Jakob valgt 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 14. juni 2017 
 
Godkendt. Vi bruger referaterne som huskeliste over, hvad vi hver især skal gøre, og derfor 
skal det ikke ud for sent. 
 

3. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt  
 

4. Inspirationstur 2017 v. Henny 
 
Tidsplanen opdateret på basis af Fladså’s køretider. Alt OK. Astrid og Henny går videre med 
forplejningen for at sikre at folk bliver mætte og vi kan holde tidsplanen.  Henny/Jakob 
sender invitation ud til Praktisk Økologi. 
 

5. Kommunikation herunder tilmelding til inspirationstur, hjemmeside og facebook og 
annoncering v. Thomas  
Antal tilmeldte pt. 19. Øvrige punkter ikke dækket da Thomas ikke var til stede.  
 

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

Streamer og banner er sendt til trykning 
Jakob laver en folder i farver og Astrid trykker 
PØ og Chantelle har deres materialer hos os. PØ har allerede afleveret til Henny og Jakob og 
Chantelle vil gøre det senere. 
Pavillion – vi køber 3*3 meter pavillion – Henny og Jakob køber (kort og kode fra Astrid)  - 
Ole har borde og stole som han kører ud til Henny og Jakob 
Vi køber frugt eller lignende til uddeling – Henny står for indkøbet 
Bemanding/bekvinding: 

Mette Davidsen er på standen om formiddagen 
Jakob og Henny og Astrid hele dagen on and off 
Nick kommer når han har lyst 

 
7. Merchandise v. Astrid og Mette 

Karklude til uddeling 
Oles karklude – H&J køber tøjsnor 
 

8. Ressource City v. Ole 



Møde med Ressource City er 19/9 kl. 15:00. Dagsordenpunkter kunne være: 

 Hvordan får vi stedet åbent for borgere 

 Papir (altså produktion), reparationsværksted osv. 

 Måske også fremover plastik, el-biler ... 

Vi skal have udviklet en dagsorden – Ole starter en debat på e-mail. 

 

9. Plastik  

Det har været uklart hvem der skulle tage initiativet. Astrid har snakket mad Cityforeningen 

og RUC foredragsholderne og vil gå videre med dette. Astrid undersøger ang. datoer etc.  

10. Tomgangskampagne v. Jakob 

Vi trykker artiklen til foreningernes dag og sender til sjællandske etc. 

Jakob laver udkast til plakat og følgeskrivelse og Astrid laver liste over mulige steder over 

daginstitutioner etc. 

11. Kredsløbsøkonomi v. Jakob 

Jakob gav introduktion til kredsløbsøkonomi. Se evt. powerpoint filen: Cyklisk økonomi.pptx i 

dropbox. Dette var udsprunget af et ønske om at spørgsmålet om ”affald” i et større 

perspektiv. Ole rejste spørgsmålet om en udpræget vægtning af den store omlægning til 

cyklist økonomi ikke var upædagogisk, fordi den fik almindlige menneskers anstrengelser for 

at sortere affald til at se uvæsentlige ud.  Jakob refererede at vi under den tidligere 

bestyrelse var nået frem til at, vi altid skulle knytte de lokale og praktiske tiltag sammen med 

de større nødvendige omstruktureringer. Diskussionen blev ikke afsluttet. 

12. Samarbejde med Glumsø Bibliotek v. Jakob 

Jakob informerede om at en studiekreds om at gøre Glumsø ”grønnere” evt. ville komme i 

stand og om det måske i virkeligheden lå udenfor GO regi. 

13.  Kommunikation med byråd og administration / borgerforslag til kommunen 

Punktet udsat. 

14. Evt.   

a. Politik for Drop Box: Vi skal have en politik for hvad der ligger hvordan i Drop Box. Dette 

skal diskuteres på næste møde. 

b. Elbiler: Ole har snakket med Jette Buhl med Jesper xxx og Helle Juncker. Der har tidligere 

været nogle tiltag, som faldt uheldigt ud. Omsorgsafdelingen har købt et par biler, men 

sagen er sendt videre til indkøbsafdelingen, hvor den vist nok er strandet. Læs evt. 

referat fra omsorgsudvalgets møde 13.12.16. Vi besluttede at gå videre med det på 

næste møde. 

c. Kommunevalget 2017: Lad os lave en liste med vigtige bæredygtighedsspørgsmål og 

prøve på forskellig vi at få dem på dagsordenen op til KV17 10. Dette skal tages op på 



næste møde. 

 


