
Bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling  
Tid:  6. juni 2018, 19:00 – 21:00 
Sted:  Hos Henny og Jakob, Sorøvej 495  
Tilstede: Jesper, Henning, Thomas, Jakob, Henny, Preben, … afbud fra Ole. Jakob G. er udgået af 
bestyrelsen. 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referent 
Jakob valgt 

2. Godkendelse af referat fra 24/04-18 
Godkendt 

3. Godkendelse af dagsorden  
Godkendt -– pkt. 8 udskudt 

4. Evaluering af og opfølgning på turen til Vejle 
Henny: 19 borgere heraf 3 fra bestyrelsen. Ideer: Besøg på grøn højskole (evt. Jydrup … økologisk 
gård/øko-planteskole …). For øvrige se originale evalueringer. Måske skal vi give folk nogle papirer 
til at fine rund efter … evt. program og kort over området. Jyderup etc. Henny og Jesper … 
undersøger …  

5. Evaluering af og opfølgning på mødet med Søren Nielsen og Michael Elgaard 
Ole følger op på mulighederne … 
Vi kommer med på maillisten … 
Vi er nu med i netværk med halvårlige møder … men hvornår? 
Vi har møde med Ress. City – 7. september 2018 
Vi skal kigge på Oles referat … vi tager den igen på næste møde. 

6. Ang. møde med Teknisk Udvalg 
TU – 3 sept. Udvalgsmøde. Derefter følger mere konkret møde med Søren Nielsen. Mht. til penge 
skal vi kontakte Helle Juncker – Jakob kontakter. 

7. Fensmark og Glumsø brugs 
Preben, Jakob, Thomas, Henning … spørge Ole … 

8. Strategidrøftelse - En intro-drøftelse, forventningsafstemning - hvem er vi? Hvad brænder 
vi for?  

       Hvad forventer vi af hinanden? Hvad forventer vi af 2018? Hvor kommer vi til at gøre en 
forskel? 
Udskydes … 

9. Næstved kommunes miljø- og klimamål- arbejde og -resultater, som det bl.a. fremgår af 
kommunens miljø- og klimarapporter samt seneste kommunalplan 

Udskydes 
10. Eksisterende aktiviteter: 

a. Tomgang  - Tingene skal være parat til første skoledag … Jakob og Preben … stickers 
… 80 plakater, 800 stk.  (600 / 200) 

b. Plastik – Første møde i ”plastikfri NU” for 14 dage siden - næste møde 27. juni – 
antal 7 - … god kontakt til Sjællandske - …   

c. Priser til studerende … Jakob med sparring fra Jesper og Preben … evt noget med at 
udbyde en opgave … 

d. Besøg i Ladby Skolehaver 



Reminder ud i slut juni - Thomas 
e. Oversigt over genbrugsbutikker etc. 

Mette har lavet oversigt over genbrugsbutikker  … evt. folder … lidt tekst om hver butik … 
hvad går pengene til … åbningstid … adresse … Lad os lægge dem forskellige steder … bytte 
på biblioteket … På kommunens net …  

f. Reparationsværksted 
Udskydes til næste møde - Ole 

g. Grøn transport 
God ide som vi lader ligge lige nu …  

h. Land-by koblinger 
Tages op på lille TU møde 

i. Rønnebæksholm 
Jakob rykker en gang til … ellers lader vi det ligge 

j. Elbiler 
Udskydes - Ole 

k. Foreningernes dag 
Til at bemande standen: Preben, Henning (formiddag)… Arr. Jakob, Henny, Preben … T-
shirts, som vi kan bære med god samvittighed  (Jakob) … evt. med lille bio-bomuld/hamp 
reklame … -   

11. Eventuelt 
intet 

 
 

 


