
Referat af generalforsamling for 

”Grøn Omstilling - Agenda 21 og Klimarådet i Næstved”  
 
Tid: Onsdag d. 11. marts 2020 fra 20:00 til 21:30 (efter møde med oplæg af Stop Spild Lokalt)  
Sted: Lille Scene på Næstved hovedbibliotek, Kvægtorvet 4-6, 4700 Næstved.  
 
Tilstede: Den nuværende bestyrelse og 8 øvrige medlemmer. 
 
a) Valg af dirigent, og valg af referent 
Bestyrelsen foreslog Astrid Bergstedt som dirigent og Henny Hansen 
som referent. Begge blev valgt. 
 
b) Godkendelse af dagsorden og indvarsling  
Dagsordenen blev vedtaget og ordstyreren konstaterede at 
generalforsamlingen var indkaldt i overensstemmelse med vedtægterne. 
 
c) Formandens beretning 
Formanden, Jakob Jespersen, gav en udførlig mundtlig beretning med 
powerpoint, og skriftlige beretninger var tilgængelige. Der var et enkelt 
spørgsmål. Beretningen blev godkendt. 
Herefter fremlagde formanden en række fremtidige aktiviteter som er 
under planlægning, og ideer til øvrige aktiviteter i det kommende år. 
  
d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 
Kassereren, Thomas Damholt, fremlagde det reviderede regnskab med powerpoint og med trykte 
eksemplarer tilgængelige. Regnskabet blev godkendt. 
 
e) Indkomne forslag 
Der var et forslag, som var rettidigt indsendt af formanden. Forslaget blev mundtligt/powerpoint fremlagt 
og trykte forslag med konsekvensrettelser var til rådighed.  Grundideen i forslaget var, at bestyrelsen selv 
konstituerer sig efter generalforsamlingen, og at generalforsamlingen således ikke direkte vælger formand, 
næstformand og kasserer. Bestyrelsen anbefalede forslaget, som blev enstemmigt godkendt. Det træder i 
kraft fra 2021. 
 
f) Valg til bestyrelsen: I år var næstformand, kasserer, 2 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter på valg. 
Der var fredsvalg, da der ikke opstillede modkandidater.  

a. Valg af næstformand 
Ole Nyvang genopstillede som næstformand og blev valgt 
b. Valg af kasserer 
Thomas Damsholt genopstillede ikke. Mette Davidsen opstillede og blev valgt til kasserer. 
c. Valg af to bestyrelsesmedlemmer  
Henrik Djurhuus og Thomas Damholt opstillede og blev valgt 
d. Valg af to suppleanter 
Jette Abraham præsenterede sig og blev valgt.  
Henrik Weidling kunne ikke være til stede. Han blev præsenteret af formanden og blev valgt.  

 
g) Valg af revisor og revisor suppleant  
Lars Holz Hansen blev genvalgt som revisor og Helle Gravgaard blev genvalgt som revisorsuppleant. 
 



h) Eventuelt   
Ingen punkter under eventuelt 
 
Dirigenten sluttede mødet. Efter mødet mødtes den nye bestyrelse og aftalte mødedatoer frem til 
sommerferien. 
 
Vedhæftet: 

 Årsberetning 2019 

 Revideret årsregnskab 2019 – kun hovedtal 

 Forslag til vedtægtsændringer 
  



Å rsberetning 2019 for Grøn Omstilling  

Vores fulde og officielle navn er ”Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet i Næstved”. 

Bemærk at aktiviteter i første kvartal af 2019 også blev nævnt i 2018 årsberetningen, samt at to aktiviteter i 

første kvartal af 2020 nævnes i denne årsberetning for 2019. 

Generelt 
Året 2019 har været et fint år med et godt aktivitetsniveau. I stedet for én stor tur, har der været to kortere 

mere fokuserede ture. Dette har givet et lidt lavere deltagerantal – og billigere ture. De folkeoplysende 

aktiviteter har også været på et godt niveau, selv om et enkelt nyt initiativ ikke lykkedes. Til gengæld er vi 

kommet igennem med et arrangement specielt for de unge. Vi har brugt en del energi på at udvikle forslag 

til en bedre og grønnere kommuneplanstrategi, og samarbejdet med Ressource City har i år også været af 

mere praktisk karakter.  

Næstved kommunes Klimaplan 2019 
I forbindelse med generalforsamlingen 2019 d. 13. marts 2019 kom 

Næstveds kommunes klimakoordinator og præsenterede og diskuterede 

Næstved kommunes klimaplan for 2019. 

Forslag til kommuneplanstrategien 
Vi har grundigt gennemlæst kommuneplanstrategien og lavet fyldige 

kommentarer på omkring 25 sider med 33 forslag til yderligere målsætninger indenfor de 10 temaer. 

Kommuneplanstrategien med vores forslag kan læses her: 

https://www.dropbox.com/sh/5jm34kekeatkznm/AAAVbMhuzI_IOIo6w95LuDUBa?dl=0  

Vi har holdt møde med kommunen d. 8. februar 2019 om vore 

kommentarer.  

Den 19. februar var der på Ressource City en indledende offentlig høring 

om kommuneplanstrategien. Vi deltog i 6 af grupperne med et udvalg af 

vore kommentarer.  

Vi har endnu ikke undersøgt om nogle af vores forslag er blevet inkluderet. 

Plastikgruppen 
Preben fra vores bestyrelse har taget initiativ til etablering af en ”Plastikfri 

Næstved” gruppe. De har holdt en del møder og afholdt en OmegnsOnsdag 

den 14. marts på Næstved Bibliotek.  Mødet var vel besøgt, og der var et 

oplæg fra Lisbeth Engbo fra ”Plastic Change”. Preben er senere udtrådt af 

https://www.dropbox.com/sh/5jm34kekeatkznm/AAAVbMhuzI_IOIo6w95LuDUBa?dl=0


bestyrelsen, og vi har desværre ikke fulgt op på plastikgruppen, da det kræver en væsentlig indsats at holde 

den i live. 

Tomgangskampagnen 
I forlængelse af vores tomgangskampagne 2017-2018 har vi nu også lavet 

en plakat til at sætte op uden for kommunens skoler og daginstitutioner, 

og den er udsendt via kommunen. Vi har været ud at kigge for at se om 

skoler og institutioner f.eks. havde sat vores plakat op. Det var der rigtig 

mange der havde.  

Inspirationstur til ”Grøn Guerilla” på Jyderup Højskole 
Lørdag d. 27. april 2019 afholdt vi en inspirationstur til Jyderup Højskole, hvor vi besøgte deres 

kursus ”Grøn Guerilla”. Vi startede med en 1½ times introduktion og diskussion ved leder af 

Grøn Guerilla Nana Alsted, som fortalte bl.a. om:  

 Omstillingen i landbrug og demokrati på Grundtvigs tid og paralleller til vor tids 

grønne omstilling og demokratiske udfordringer 

 De danske højskolers grønne netværk – kurser for unge i grøn omstilling 

 Højskoleopholdet ”Grøn Guerilla” på Jyderup Højskole. Hvad er ideen, 
indholdet og resultaterne? 

 
Derefter var der frokost sammen med de unge deltagere på Grøn Guerilla-kurset, og 
derefter delte vi os i grupper, og deltagerne på Grøn Guerilla vist rundt, fortalte os 
om kurset, deres aktiviteter og deres tanker for en grønnere verden. 
 
Vi havde annonceret på Næstved kommunes uddannelsessteder, men der kom desværre ingen unge med 
på turen. Der var kun 10, som til gengæld var meget interesserede og spørgelystne. Turen kunne derfor 
afholdes med privatbiler. 

Foredrag og diskussion for høreforeningen 
Torsdag d. 23. maj holdt to fra bestyrelsen et to-timers oplæg med efterfølgende diskussion på 

Frivilligcenter Næstved om bæredygtighed for Høreforeningen Næstved-Faxe. Der var omkring 10 

deltagere. 

Inspirationstur til Permatopia ved Karise 
Lørdag d. 14. september afholdt vi en inspirationstur til øko-bofællesskabet Permatopia ved Karise. Efter 

kaffe og introduktion var der rundvisning, hvor vi så såvel landbrug, 

havebrug, beboelse, lager osv. ved Ditlev Nissen. Der var 24 deltagere. 

EfterTænksomme Tirsdage 



EfterTænksomme Tirsdage er aftenarrangementer på biblioteket, hvor deltagerne kan få tid til at diskutere 

indholdet i den Tænksomme Tirsdag der ligger en uge før. Vi havde planlagt at afholde to EfterTænksomme 

Tirsdage. Én tirsdag d. 17. september om ”Biodiversitet nu og i fremtiden” og én tirsdag d. 19. november 

om ”Naturen er Hellig” oplægget. Begge måtte imidlertid aflyses pga. for få 

tilmeldinger. 

Klimaforedrag ved Jesper Theilgaard 
Onsdag d. 18. september havde vi inviteret Jesper Theilgaard til at komme 

og tale om klimakrisen og mulighederne for at kunne håndtere den. 

Arrangementet som var velbesøgt (55 deltagere) blev afholdt 19:00 – 21:00 

på Næstved Bibliotek, som var medarrangør.  

Samarbejde med Ressource City 
Netværksmøder. Vi har afholdt tre netværksmøder med Ressource City med almindelig ideudveksling. 

RC konferencen. Vi har deltaget i RCs årlige konference med workshops i januar 2019 (og i januar 2020). 

Mega-diagrammet. Vi har udviklet et diagram om cyklisk økonomi (se 

illustration), som nu findes fast monteret på gulvet på Ressource City. 

Diagrammet er så stort at man kan vandre rundt på det.  

Cyklisk Økonomi for skoleelever. Vi har afholdt en introduktion til 

cyklisk økonomi for de større klasser på Fuglebjerg Skole (9. okt.) og kørt 

en 35 min. øvelse for omkring 15 elever med brug af mega-diagrammet på 

Ressource City i forbindelse med RCs store arrangement for skoleelever d. 

10. oktober. 

Extinction Rebellion besøg 
Torsdag d. 28. november havde vi organiseret et besøg af tre unge fra den bevægelse Extinction Rebellion. 

Bevægelsen er præget af unge, som er utålmodige over, at der ikke sker mere i forhold til klimakrisen og 

artsudryddelsen. De lavede et 1 times oplæg for de studerende på SOSU-skolen ved frokosttid, et 1½ times 

oplæg og diskussion med unge på JB 10 (Ungdomsprojekthuset) sidst på eftermiddagen, og et to-timers 

oplæg med diskussion ved et offentligt arrangement på biblioteket om aftenen. 

Efterfølgende (2020) har nogle af de unge, som hørte oplæggene, etableret en lille Næstved-gruppe, som 

har sat sig mere ind i bevægelsens principper. 

Affaldsborgergruppen 
Vi deltager med et medlem i affaldsborgergruppen, som har afholdt 4 møder i 2019. Her diskuteres 

hvorledes affaldssorteringen kan blive nemmere og bedre fra borgernes side. 



Følgende to aktiviteter for første kvartal af 2020 er medtaget i denne 

årsberetning: 

Reparationsværksted ved Birkebjergkirken  
En gruppe omkring Birkebjergkirken overvejer at lave et reparationsværksted og har henvendt sig til os for 

inspiration. Tirsdag d. 21. januar 2020 var to fra Grøn Omstillings bestyrelse til møde med gruppen, hvor vi 

gav såvel den teoretiske baggrund for cyklisk økonomi som praktiske oplysninger om, hvorledes man 

starter en Repair Cafe. Det er endnu uvist om ideen bliver fulgt op.  

Kommentarer til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030  
Vi har gennemlæst og kommenteret på fem områder i forhold til planen. Disse er: 

A. Udbredelsen af el-biler 
B. Planens tilgængelighed for borgere og hvorledes den skal forstås i et større perspektiv 
C. Landbruget – flere detaljer 
D. Energiproduktion og energibesparelser 
E. Monitorering og justering 

 
Vores kommentarer kan læses her: 
https://www.dropbox.com/s/ud0sol8vrtnzahd/Kommentarer%20til%20N%C3%A6stved%20Kommunes%20
Klimaplan%202020%20final.docx?dl=0  
 

Diverse 

El-biler til Næstved Kommune 
Vi har siden 2015 lobbiet for at Næstved Kommune skulle begynde at lægge om til el-biler. Om dette har 

haft nogen effekt, véd vi ikke, men der er nu afsat penge i kommunebudgettet for 2020 til at påbegynde et 

skift til el-biler. 

Tilsagn om støtte fra Næstved Kommune 
Næstved Kommune har besluttet at bevilge 40.000 kr. til GO – Agenda 21 & Klimarådets arbejde i 2019. 

Dette svarer næsten til vores gennemsnitlige årlige forbrug.  

Bestyrelsesmøder 
Der er afholdt 8 bestyrelsesmøder og en strategidag i kalenderåret 2019. Preben Schmidt er udtrådt af 

bestyrelsen. Suppleanterne deltager i bestyrelsesmøderne. 

https://www.dropbox.com/s/ud0sol8vrtnzahd/Kommentarer%20til%20N%C3%A6stved%20Kommunes%20Klimaplan%202020%20final.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud0sol8vrtnzahd/Kommentarer%20til%20N%C3%A6stved%20Kommunes%20Klimaplan%202020%20final.docx?dl=0


Møde med Teknisk Udvalg 
Der har ikke været afholdt noget årligt møde med TU i 2019. Vi afventer formentlig udskiftninger i 

kommunens administration. 

Hjemmeside, Facebook og nyhedsbreve 
Hjemmeside og Facebook virker lige som sidste år fint. Hjemmeside: groenomstilling.nu . Der er udsendt to 

større nyhedsbreve og diverse info-mails om arrangementer. 

Medlemmer 
Vores adresseliste rummer nu 169 kontakter og er i bedre stand end nogensinde. En del af disse 

medlemmer (26) har vi dog ikke kontakt med enten fordi e-mailadressen ikke virker, eller fordi de ikke har 

e-mail. 

 

8. marts 2020 

Jakob Jespersen 

Formand  

  

http://groenomstilling.nu/


 

 

Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådets årsregnskab 2019 

    
Beskrivelse Indtægt Udgift Resultat 

Gebyrer og renter   182,78   

Andre indtægter 0,00     

Bestyrelsesmøder- Generalforsamling   482,95   

Hjemmeside   1.003,33   

Foredrag og præsentationer   6.865,85   

Annoncer mm.   30,00   

Udflugter   9.819,41   

Uddelte tilskud   0,00   

Hovedtal 0,00 18.384,32 -18.384,32 

    
Egenkapital, pr. 1/1-19 

  
44.970,74 

Underskud 
  

-18.384,32 

Egenkapital, pr. 31/12-19 
  

26.586,42 

    

    
Thomas Damholt Jensen, kasserer 

   Fredag, den 14. februar 2020 
 

   
 Lars Holz Hansen, revisor 
Fredag, den 14. februar 2020 

 

 

 

  



Forslag til vedtægtsændringer: 
 

Det nuværende afsnit: 
 

Generalforsamling  
§ 6  

Generalforsamlingen er ”Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet i Næstved’s” øverste myndighed og 

afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers 

varsel i lokale medier, der dækker hele Næstved Kommune. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens 6] 

medlemmer, to suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige 

år er Formanden og 2 menige medlemmer, i lige år Næstformand, Kasserer og to menige medlemmer på 

valg. Genvalg kan modtages. Suppleanter og revisor vælges for et år. Bestyrelsen vælger en sekretær blandt 

sine menige medlemmer.  

Generalforsamlingen indkaldes med som minimum følgende dagsorden:  

 

a) Valg af dirigent, og valg af referent  

b) Godkendelse af dagsorden, og indvarsling samt evt. referat fra forrige rådsmøde  

c) Formandens beretning  

d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab  

e) Indkomne forslag  

f) Valg af formand, næstformand & kasserer  

g) Valg af bestyrelse  

h) Valg af suppleanter  

i) Valg af revisor og revisor suppleant 

 

Erstattes af: 
Generalforsamling 

 
§ 6.  

Generalforsamlingen er Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet i Næstved’s” øverste myndighed og 
afholdes hvert år inden udgangen af første kvartal. Generalforsamlingen indvarsles skriftligt med 3 ugers 
varsel i de lokale medier. Generalforsamlingen vælger bestyrelsens syv bestyrelsesmedlemmer, to 
suppleanter, revisor og revisorsuppleant. Medlemmerne vælges for 2 år ad gangen. I ulige år er 3 



bestyrelsesmedlemmer på valg, i lige år er 4 bestyrelsesmedlemmer på valg. Genvalg kan modtages. 
Suppleanter og revisor vælges for ét år.  
Generalforsamlingen indkaldes med som minimum følgende dagsorden:  
 

a) Valg af dirigent, og valg af referent 

b) Godkendelse af dagsorden, og indvarsling  

c) Formandens beretning  

d) Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab 

e) Indkomne forslag  

g) Valg af bestyrelse 

h) Valg af suppleanter  

i) Valg af revisor og revisor suppleant  

j) Eventuelt 

 

Det nuværende afsnit: 
§ 5 

”Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet i Næstved” daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 
personer: formand, næstformand, kasserer samt fire menige bestyrelsesmedlemmer.  Rådet tegnes af 

Formand eller Kasserer. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage vederlag for deres arbejde i 
rådet, herunder evt. konsulentbistand. 
 

Erstattes af: 
§ 5 

”Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet i Næstved” daglige ledelse forestås af en bestyrelse på 7 
personer: formand, næstformand, kasserer samt fire menige bestyrelsesmedlemmer.  Rådet tegnes af 
Formand eller Kasserer. Bestyrelsens medlemmer kan ikke modtage vederlag for deres arbejde i rådet, 
herunder evt. konsulentbistand. 
 
I forlængelse af generalforsamlingen afholdes et kort bestyrelsesmøde, som fastlægger første ordinære 
møde og konstituerer sig men formand, næstformand og kasserer. Konstitueringen kan udskydes til første 
ordinære møde. Bestyrelsen kan omkonstituere sig i året løb. 
 

Gyldig fra:  
Disse vedtægtsændringer er gyldige fra 2021 

 

Jakob Jespersen 



24. Februar 2020 

 

 

 

PS. 

§ 16 
 
Vedtægterne kan ændres ved 2/3 dels flertal blandt de fremmødte på den ordinære genrealforsamling, 
eller på efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, ved almindelig stemmeflertal.  

 

 


