Kære alle!
Hermed referat fra forrige bestyrelsesmøde. Undskyld det sene tidspukt.
Til stede: Mette, Henning, Jakob, Ole og Preben
1.
2.
3.
4.

Preben
Godkendt
Dagsorden godkendt (i forkortet udgave)
Snak om større arrangementer m.m. udskydes til næste gang; hele bestyrelsen skal helst være tilstede.
Ole oplyser, at et nyt rep.-værksted er under etablering og han kender en
elektriker (Ib), der gerne vil være med. Ole synes det vil være en god service
for borgerne, hvis vi laver en liste med de genbrugssteder og -værksteder,
der existerer; og lægge den på hjemmesiden. Listen kan også mangfoldiggøres i dagspressen. Ole laver listen.
5. De tilstedeværende medlemmer tilkendegav at ville fortsætte. Punktet tages
op til næste bestyrelsesmøde.
6. Vi venter med at aftale et møde med R. C. til vi har mere på værkstedssagen.
Kvartalsvise møder med R. C. overvejes.
Vi ønsker R. C. som basis får non-profit vækstcentre o.lign.
Nogle i bestyrelsen sætter sig sammen og laver en overordnet strategi.
Hvem?
7. Materiale er udsendt til kommune og institutioner, ingen tilbagemelding.
Jakob har taget kontakt til kommunen for at få et møde med centrale
personer på området. Vi har endnu ikke hørt noget.
8. Vi har endnu ikke fået konfirmeret aftalerne med RUC-forskerne og Lars
Børsting trods gentagne henvendelser; men er fortrøstningsfulde.
Arrangementets beskaffenhed: oplæg fra ovenstående med plads til spørgsmål undervejs, efterfølgende debat mellem oplæggere og fremmødte
borgere, forhåbentlig afsluttende med dannelse af en borgergruppe, der vil
arbejde videre med problemerne ang. håndtering af plastik( begrænsning af
produktion og brug af plastik, bortskaffelse, udviklinger af alternative materialer m.m.)
Mette forslår fremstilling af A4 plakat med information om arrangementet
til opsætning rundt om i byen.
Vi skal iøvrigt vide, hvad det nye EU-plastdirektiv indeholder, når det bliver
offentliggjort. Der er på nuværende tidspunkt kun udsendt en pressemeddelelse.
9. Dato på rundvisning er aftalt til onsd. d. 15/8 kl. 19-21.
10. Ole har mailet adsk. artikler til Jakob desangående .
Ole ønsker vi sætter os ind i sagerne. Ole vil gerne stå for det og har en
kontakt i kommunen, vi kan have glæde af.
Vi tager det som et punkt næste gang og Ole laver et oplæg.

11. Ole har talt med Helle Jessen ang. logistikken for at få processen
genstartet. Helle J. vil meget gerne deltage og er indforstået med et møde
med os. Vi mener, at det på nuværende tidspukt er muligt med el-biler
uanset afstandene i kommunen.
Jakob oplyser, at der er aftalt et årligt møde med Tekniskudvalg.
12. Mogenstrup er blevet udvalgt til køre nogle forsøgsordninger ang. den
kommende affaldsordning i hele kommunen. Ordningen skal måske udformes forskelligt alt efter om der er tale om villaer, beboelsesejendomme,
institutioner, industri m.m. Men i alle tilfælde med tydelig mærkning.
13. Udgik. Tages event. med på næste møde.
14. Jakob informerede om, at mødet foregår i Vejle 10. - 13. maj.
Jakob deltager.
15. Praktisk Økologi vil gerne gøre noget sammen med herregårdshaven.
Jakob deltager i den proces dels som GO-medlem dels som medlem
af Praktisk Økologi. Haven er på vej op igen efter at have været stærkt
misligholdt.
16. Blev ikke debatteret.
17. Vi vil ved næste møde aftale en dag, hvor vi debatterer GO’s strategier.
Venlig hilsen
Preben

