
Referat af bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling onsdag d. 27. 

september, 2017  
 
Tid og sted: Næstved Bibliotek, onsdag d. 27. september kl. 19-21 

Til stede: Ole, Astrid, Henny, Mette, Preben og Thomas (Thomas skulle gå kl 20:00). Afbud fra 
Henning. 
 

1. Valg af referent: Astrid 
 

2. Godkendelse af referat fra mødet d. 23. august 2017: Godkendt 
 

3. Godkendelse af dagsorden: Godkendt, vi tager punkt ni først. 
 

4. Ressource City – opsamling:  

Ole har skrevet et fint referat. Mødet var fint, men der er måske ikke så meget vi kan lave 

sammen, når det kommer til stykket. Vi skal i høj grad være fødselshjælper til projekter, og i 

den forbindelse kan vi måske godt få hjælp fra RC. Vi skal da prøve om vi kan være med til at 

lave klimakonferencen til januar, og Jakob er jo helt oplagt til skole-samarbejdet. De må 

gerne have os lidt mere på nethinden  - det vil vi arbejde på.  Det var lidt svært at få rigtig 

god øjenkontakt med Anders – men måske er det anderledes næste gang vi mødes med 

Michael.  

Med os derudefra tager vi: 

 Vi vil gerne tage fat i om det er muligt at ændre på lokalplanen. Så borgerne har adgang.  

 Og deres formål skal ændres, så det ikke kun handler om at tjene penge. Vi vil gerne 

mødes med fondens bestyrelse.  

 Vi foreslår, at Jakob tager ud og taler med Michael om skolesamarbejdet 

 Vi kan måske også hjælpe dem med at få ændret deres opdrag – her i forbindelse med 

valget. Deres formål er også alt for enkelt. Det handler ikke kun om genanvendelse. 

 Og vi vil gerne være med til at arrangere klimakonferencen. 

Ole, Preben, Astrid med hjælp fra måske Jørgen Nielsen (Preben), Helle Jessen og Jesper 

Gersholm (Preben) kunne være med til at lave oplæg til valgkampen, vedr. Lokalplan og 

opdrag. Ole, Preben og Astrid mødes d. ?????? 

5. Tomgangskampagne: Jakob sender artiklen til Ugebladet Næstved/Sjællandske samt 

Fuglebjerg Posten/Glumsø avis. Astrid laver en liste over oplagte institutioner, at hænge en 

plakatudgave op. Vi skal lave en plakat, der kan holde til at hænge udendørs. Og så 

kontakter vi lederne. Astrid lægger dem på biblioteket, så de kan afhentes her.   Vi tager 

punktet op på næste møde. 

6. El-biler : Ole har prøvet at finde ud af, hvor vores forespørgsel er landet... den er muligvis 

gået helt død..Vi skal have presset på for at få den taget op igen. Ole kører på....  

7. KV17 : 

a. Tomgangsregulativ 



b. Elbiler 

c. Plastic 

d. Maglemølles kommunalplan 

e. Ressource citys opdrag 

f. Hvad er jeres (partiets) grønne profil – generelt og på specifikke spørgsmål? Hvad er jeres 
vision, hvad er jeres mærkesager i den anledning. Hvad er jeres tre vigtigste grønne 
initiativer – bæredygtige.... Omstilling til bæredygtighed. Hvordan vil de gøre det? 

Vi skal mødes om at få lavet et papir, der siger hvad vi vil spørge om, og så finde ud af, 
hvem der går hvorhen og spørger. Det klarer vi på vores næste møde. Vi forbereder hver 
især lidt materiale om emnerne.  

8. Plastik: Vi udsætter plastik arrangementet til foråret – vi kan ikke nå, at få lavet aftaler med 

Ruc-folkene. Preben holder fast i aftalen med affald+, og melder det ud hvornår, så andre 

interesserede kan komme med. Astrid fortsætter med planlægningen. 

Kommunikationsdamen fra Plastic Change bor her i Næsved.  Hun bliver inviteret med.  

9. Kommunikation – opdatering fra Thomas:  
Thomas har tyndet lidt ud på hjemmesiden. Jakob lægger billeder fra gamle ture på dropbox, 
så Thomas kan lægge noget om de forrige års inspirationsture på. Ærgerligt, at vi ikke fik 
taget billeder af vores besøg på ressourcecity – vi skal huske at tage billeder, så Thomas kan 
skrive at vi er i gang med alt muligt. Send gerne billeder. Og også gerne video’er. Det batter 
godt på facebook. Vi må gerne minde Thomas om det, hvis han glemmer det...  
Stor ros til Thomas, for alt det han har fået lavet. Vi har ikke statistik for vores hjemmeside, 
men der er op i mod 100, der ser vores opslag på fb.   Vi vil blive bedre til at dokumentere, 
det vi laver.  

 
 

10. Inspirationstur 2017 – Evaluering: se bilag i dropbox. Ca 30 deltagere. Der var høje score på 
alle  parametre. Men det er i høj grad de samme mennesker der er med fra år til år.  Måske 
skal vi næste år prøve at gøre noget, der tiltrækker nogle unge, og måske ikke en tur ud... 
Det er ærgerligt, at turen ikke medfører, at nogen går hjem og gør noget. Vi skal være bedre 
til at understøtte, at nogen går videre med noget af det.  
Vi kunne overveje næste år at målrette indsatsen mod de unge – og måske ikke en tur ud af 
byen.  
 

11. Foreningernes Dag 2017 evaluering: vi fik god feedback på vores stand. Der var en del 
besøgende og snak. Og vi fik samarbejdet med PØ og Nøff. Og vi fik nye medlemmer  For os 
var det billigt og sjovt – og vi gør det igen næste år.  

12. DropBox system -  Jakob har lavet en fin struktur, og vi finder ud af, hvordan vi ser det på 

ipads. Alle skal kunne bruge det nemt og smertefrit.  

13. Kommunikation med byråd og administration / borgerforslag til kommunen - udsættes 

14. Evt.  :  

 Genbrugsdag på biblioteket d. 14. April 2018. GO vi gerne have en stand/et bord.  

 Astrid har lavet en aftale med biblioteket om print og betaling. 



 Ole : vi skal altså finde nogen, der kan sætte gang i rep.værkstederne. – det ligger lige 

til højrebenet. Spørg evt. dem, der havde det på som en kommentar fra turens 

evaluering.  

 Astrid  prøver at finde ud af, hvem på Næstved gym, der er i den grønne gruppe.  

 På januarmødet – se på de ting vi skal – og hvordan vi bruger pengene godt herunder 

om turene er pengene værd. Måske skal vi revidere lidt. 


