Referat fra Generalforsamling onsdag den 15. marts 2017 kl. 19 – 21:15,
Næstved Bibliotek
Skolehaverne i Ladby
Generalforsamlingen blev indledt med et offentligt møde om Skolehaver i Ladby under konceptet ”Fra
Haver til maver”, hvor initiativtager Chantelle McLean fortalte om projektet og besvarede spørgsmål.
Skolehaveprojektet har modtaget startmidler fra Grøn Omstilling.

Generalforsamlingen
Herefter gik vi over til den egentlige generalforsamling for medlemmer.
Formanden Jakob Jespersen bød velkommen og dagsorden blev godkendt.
Valg af dirigent: Astrid Bergstedt, kasserer i Grøn Omstilling blev valgt.
Valg af referent: Henny Hansen, bestyrelsesmedlem blev valgt.
Dirigenten konstaterede at generalforsamlingen var lovlig, da den var annonceret rettidigt i dagspressen.
Der var ingen kommentarer til referat fra sidste rådsmøde.
Formandens beretning
Jakob Jespersen uddelte årsberetningen og fremlagde den (se bilag 1). Årsberetningen dækker perioden fra
sidste generalforsamling til denne, altså perioden 16.3.16 til 15.3.17. Til sidste del af årsberetningen, hvor
formanden fremlagde de meget foreløbige planer for den kommende periode var der forslag, bl.a. om at
lægge arrangementer også udenfor Næstved by, hvilket allerede er på tegnebrættet.
Fremlæggelse af regnskab
Kassereren Astrid Bergstedt fremlagde det reviderede regnskab for kalenderåret 2016 (se bilag 2), og
besvarede spørgsmål. Formuen er ubrugte midler fra de årlige faste bidrag fra kommunen. Grøn Omstilling
modtager ikke længere årlige bidrag fra kommunen, men bruger p.t. af en ophobet kassebeholdning,
hvorefter der kan søges midler igen i kommunen.
Et bestyrelsesmedlem foreslog at bestyrelsen fremover fik regnskabet på sidste bestyrelsesmøde inden
generalforsamlingen.
Indkomne forslag
Formanden foreslog på bestyrelsens vegne en navneændring som bestyrelsen havde besluttet, men som
skulle forelægges generalforsamlingen til godkendelse, da navnet derefter skal ændres i vedtægterne.
Bestyrelsen har i årets løb godkendt nyt logo og nyt navn: Grøn Omstilling med det gamle navn som

undertitel (Agenda 21 & Klimarådet i Næstved). En vedtægtsændring kræver at det er på dagsordenen,
hvilket det ikke var, så generalforsamlingen besluttede at det nye navn med undertitel kan bruges
fremover, og at navneændring sættes på dagsordenen på næste års generalforsamling.
Valg til bestyrelsen
Inden generalforsamlingen gik over til valg fik formanden ordet og præsenterede de nuværende
bestyrelsesmedlemmer og gennemgik baggrunden for, at der denne gang skulle vælges flere medlemmer
end normalt pga. udtrædelser. Ifølge vedtægterne vælges formand og to medlemmer for to år i ulige år, og
næstformand, kasserer og to medlemmer for to år i lige år. De to suppleanter vælges for et år.
Kandidaterne præsenterede sig og deres interesseområder.
Valg af formand: Jakob Jespersen genopstillede og blev valgt for to år.
Valg af næstformand: Peter Seedorf udtrådte efter et år. Thomas Damholt opstillede og blev valgt for et år.
Valg af fire bestyrelsesmedlemmer:
Henning Lykke genopstillede og blev valgt for to år.
Preben Schmidt opstillede og blev valgt for to år.
Ole Nyvang opstillede og blev valgt for et år.
Nick Sallerup opstillede og blev valgt for et år.
Valg af to suppleanter:
Da der var tre kandidater måtte vi ud i afstemning. Stemmeoptællere var revisor Lars Holz Hansen og
nyvalgte bestyrelsesmedlem Ole Nyvang. Kun tilstedeværende medlemmer kunne stemme og der blev
afgivet 32 stemmer.
De to tidligere suppleanter, Henny Hansen og Mette Davidsen genopstillede. Mette Brammer,
bestyrelsesmedlem, opstillede i stedet som suppleant.
Mette Davidsen og Henny Hansen blev valgt til suppleanter for et år med hver 14 stemmer.
Valg af revisor og revisorsuppleant
Lars Holz Hansen blev genvalgt som revisor, og Helle Graugaard blev genvalgt som revisorsuppleant.
Eventuelt. Der var ingen punkter.
Dirigenten erklærede generalforsamlingen for afsluttet og takkede for deltagelsen.
Formanden takkede dirigenten og den gamle bestyrelse og bad den nyvalgte bestyrelse om at sætte sig
sammen til et kort konstituerende første møde, hvor årets møder blev fastlagt.

Bilag 1

Årsberetning for 2016 for foreningen
Grøn Omstilling - Agenda 21 & Klimarådet i Næstved
Årsberetningen dækker perioden fra årsmødet 2016 til
årsmødet 2017 – dvs. fra 16. marts 2016 til 15. marts 2017
Udskiftning i bestyrelsen
Torben Andersen trådte ud af bestyrelsen tidligt i perioden og suppleanten Henny Hansen trådte ind.
Revisorer
På generalforsamlingen 2016 var der ingen kandidater til revisor og revisorsuppleant og
generalforsamlingen pålagde derfor bestyrelsen at finde nye revisorer. Lars Holz Hansen har påtaget sig
jobbet som revisor og Helle Graugaard jobbet som revisorsuppleant.
Strategimøde
Bestyrelse holdt en lille strategi-workshop 14. juli for at uddybe det idemæssige grundlag og udvikle
startegier. Nogle hovedpunkter var:





Vi skal iværksætte og støtte aktiviteter lokalt, som godt må være små, men som skal afspejle den
større omstilling til bæredygtighed (Agenda 21), som er tvingende nødvendig
Vi skal kombinere forslag til kommunen med indlæg i medierne for at opnå en effekt
Vi skal have en langt mere aktiv kommunikation til og med borgerne
Vi skal videreudvikle vores kommunikationsstrategi

Samsø-tur etc.
Den 24. september afholdt vi vores årlige inspirationstur. Den gik til Samsø hvor vi besøgte
Energiakademiet, Permahaven, Samøkologisk’s økologiske havebrug ”Yduns have”, halmvarmeværket og
ganske kort så systemet med el-drevne hjemmeplejebiler og solstrøm.
Der var 52 deltagere men over 90 interesserede. Turen varede fra 7 morgen til halv 9 aften.
Efterfølgende fik vi en udmærket artikel i Sjællandske
På hjemturen ovevejede deltagerne, hvad inspirationsturen kunne bruges til i Næstved kommune.
Ved senere gennemgang af deltagernes feed-back fremstod tre forslag:
1. Næstved Hjemmepleje bør køre på elbiler opladet med grøn strøm
2. Som del af Næstved kommunes strategi for ”Mere liv på landet” bør initiativer som Yduns have
indgå med koblinger mellem producent og forbruger, så vi bevarer mindre brug og familier på
landet
3. Rønnebæksholm herregårdshave designes som permakulturhave, hvor besøgende – ud over at
nyde synet – kan lære lidt om økologi og principperne for omstilling til bæredygtighed.

Forslagene blev fremsendt til byrådet og specifikt til de tre udvalgsforpersoner. Desuden blev de til to
debatindlæg i Sjællandske.
Mht. kommunens respons:
Ad. 1. Omsorgsudvalget behandlede ideen og mente, at det kun gav mening, hvis det var alle kommunens
biler. Vi véd ikke hvad den endelige beslutning er.
Ad.2. Teknisk udvalg har talt om forslaget, men ville ikke foretage sig noget, før der var nogen der var
interesseret i et sådant set-up. Det blev altså ikke indfældet i strategien for liv på landet
Ad.3. Vi har ikke – på trods af rykkere – fået noget svar. Jeg har derfor henvendt mig direkte til
Rønnebæksholm og følger op med et møde med leder + ny gartner om muligheden for at anvende
permakulturprincipper i haven d. 21. marts.
Navn og logo
Efter at have diskuteret nyt navn og logo i årevis er vi nu endelig nået frem til et forslag som det fremgår
ovenfor. Dette skal godkendes af generalforsamlingen.
Støtte til skolehaver i Ladby
Chantelle McLean har startet skolehaveprojektet i Ladby med henblik på at børn kan få fornemmelse og
forståelse af økologi, og hvor maden kommer fra. Vi har støttet med godt 6.000 kr. til hjemmeside, folder
og postkort og mener, der er basis for yderligere samarbejde.
Inge Røpke – ZBC og bibliotek
Professor Inge Røpke fra Ålborg Universitet kom og fortale om grundelementerne i økologisk økonomi d.
28. februar til godt 100 elever på ZBC om eftermiddagen og om aftenen til ca. 35 borgere på biblioteket.
Flertallet af ZBC-eleverne var ikke så diskussionslystne, men de 35 deltager på biblioteket udviste stor
spørge- og diskussionslyst.
Filmen ”I morgen”
Den 8. marts viste vi filmen ”I morgen” for godt 20 deltagere på biblioteket og havde efterfølgende en god
diskussion med en liste over forslag til hvad ”der bør gøres” i f.eks. Næstved. Listen tages op på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Affaldssorterings-gruppen
Vi deltager som borgerrepræsentant i Affald+-gruppens møder med henblik på at øge den folkelige
forståelse af fornuften i, og samarbejde om, en øget sortering af affaldet. Der afholdes møde hver anden
måned.
PR – generelt
Foreningens muskler på PR-området er forøget gennem nye kræfter i bestyrelsen. Desuden var foredraget
om Øko-økonomi på biblioteket og forevisningen af ”I morgen” arrangeret i samarbejde med Næstved
bibliotek, som så stod for annonceringen. Resultatet har bl.a. være god deltagelse i f.eks. de to ovennævnte
arrangementer. Vi er også kommet godt i gang med at skrive til aviserne.

Facebook
Vi har nu en Facebook side. Søg på vores navn og tilmeld.
Hjemmeside
Strukturen er på plads og der mangler uploading af indhold.
Samarbejde med Praktisk Økologi, Næstved
Vi har haft møde med Praktisk Økologi Næstved og er blevet enig om at vores arrangementer kommer med
i deres aktivitetskalender, samt at vi godt vil undersøge muligheden for fællesarrangementer.
På tegnebrættet:
Tur 2017
Inspirationsturen 2017 afholdes 16. september. Aftale med Svanholm skovhave og permakultur er på plads.
Besøg på miljøcentret i Tåstrup er en mulighed og ligeså evt. Naturplaneteskolen.
Merchandise
Vi har besluttet, at vi skal have lidt merchandise med henblik på at gøre borgerne opmærksom på vores
eksistens. Merchandise-udvalget har haft første møde
Tomgang
Der er for megen tomgang med benzin- og dieselmotorer i Næstved kommune. Vi har sidste år uden held
forsøgt at få Teknisk Udvalg til at indføre et 1 minuts tomgangsregulativ i kommunen. Vi prøver nu med en
fornyet og bredere indsats her under avisartikel, streamere på biler og henvendelse til skoler og
børnehaver. Artikel er skrevet og streamer-design skal blot gennem sidste layout. Det hele kan aktiveres
når hjemmesiden kører.
Rønnebæksholm
Møde 21. marts om mulighederne. Se ovenfor.
Akseltorv sommer 2017?
Der er en idé om et større arrangement på Axeltorv til sommer, men der er ikke specifikke planer.
Samarbejde med Glumsø bibliotek om klima og energi
Glumsø bibliotek har henvendt sig angående en diskussionsaften om klima og energi. Vi har svaret positiv
og afventer et møde med dem.
På bestyrelsens vegne

Jakob Jespersen
Formand

Bilag 2

Årsregnskab 2016 for Grøn Omstilling
Beskrivelse

Indtægt

Renter

222,13

Udgift

Bestyrelses møder

788,65

Hjemme side

0,00

Gebyrer og renter

494,00

Annoncer mm.

0,00

Årlig udflugt

32.016,30

Uddelte tilskud

8.738,00

Hovedtal

222,16

42.036,95

Resultat

-41.814,79

Egenkapital, pr. 1/1-16

149.562,93

Underskud

-41.814,79

Egenkapital, pr. 31/12-16

107.748,14

Astrid Bergstedt, kasserer
Tirsdag, den 28. februar 2017

