Referat fra bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling
14. november. 2018, 19:00 – 21:00
Sted: Næstved Bibliotek
Til stede: Henny, Jakob, Henning, Preben, Ole,
Afbud fra: Thomas og Mette
Dagsorden:
1. Valg af referent
Jakob
2. Godkendelse af referat fra 3. oktober 2018
OK
3. Godkendelse af dagsorden
OK
4. Plastic Change med Lisbeth Engbo på biblioteket. Update fra Preben
Der er kontakt og hun vil godt komme – med eller uden betaling – fordi det er Næstved. Hun kan
levere et basis-foredrag 20-45 min. Hun vil også fortælle om hvad man selv kan gøre. Vi prøver at
få hende til at komme bl.a. som opfølgning på plastikforedraget fra RUC. Det organiseres sammen
med biblioteket.
5. El-biler – Jakob snakker med Danske el-bilejere. Forår. Jakob & Ole. Jakob og Ole snakker
videre om det.
6. Tur – Jyderup Grøn Guerilla … evt. bygninger evt. nul og plus - huse (tur 2020 kunne måske
laves i samarbejde med uddannelsesrådet) – Jesper og … evt Preben med
ekspertrådgivning fra Henny. Henny og Preben går videre. Henny undersøger hvad de kan
tilbyde osv.
7. Evt. tur til Permatopia engang i foråret. Jakob.
Jakob finder mere info.
8. Møde 13. november med Ressource City
Kort referat – Preben.
Rema vil genbrug plastikbakker – det er i udviklingsfasen
De har fået penge til 10. år.
Jakobs diagram skal der arbejdes videre med …
Deltagelse i december arrangement – Jakob + Preben + Henning+ Ole
Næste møde … 17. april kl 10:00 … Michael annoncerer
9. Foreningernes dag – møde d. 9. okt. 19:00 – 21:00
Kort referat fra Preben. Bazaar-gade med de pladskrævende ud til siderne og scenen skal
være mere centralt placeret … bestyrelsen arbejder videre med ideerne.

10. Fensmark og Glumsø brugs’er - Jakob
Det bliver snart – hvem vil med? Hiver Bjørn i ørerne.
11. Tomgang
Fremskridt siden sidst – Preben og Jakob. Materialet udsendt.
Vi vil lave en avisartikel med interview med leder … Jakob
12. Plastik – Preben
Planlægger at lave en OmegnsOnsdag – om plastik, affald osv.
Gruppen vil gerne være flere. Man skal også være en større gruppe. Man kan på møderne
udveksle ideer om hvad man gør i hverdagen. Møderne skal også være åben for andre.
Mødet er 30. januar 2019.
13. Priser til studerende – Jakob
Intet nyt, men vi beholder det på listen. Bemærk lignende initiativ for skoleelever. Jakob
følger op på det.
14. Oversigt over genbrugsbutikker etc. – Mette og Ole
Hvor langt er vi? Vi springer over.
15. Reparationsværksted/Repair Café Hvor langt er vi ? – Ole. Vi springer over. Der er ingen der har energien lige nu.
16. Rønnebæksholm – Jakob
Referat fra møde med Sara – Jakob / Preben / Henny / Lars Holt
Formålet var at bruge haven som pædagogisk værktøj til at vise principper for bæredygtig
drift af jorden. Hun var ikke så vidende, men velvillig og åben. Hen var klar over opgaven
omfang. Hun har brug for yderligere sparring. Hun ville i kontakt med skoler og Jakob tilbød
faglig sparring omkring landet som undervisningsmiddel.

17. Elbiler – Ole
Artikel og status. Fin artikel. Ole kontakter Helle.
18. Vores tilbud til folkeskolerne – Jakob
Vi snakker med Henrik – det gør Preben
Hul igennem - Gamle og nye ideer – Jakob. Feed back til Jakob på hans ideer. Alle læse og
kommentarer og kommer med nye ideer.
19. Strategidrøftelse
Hvad er vores strategi? Vi holder et særligt møde onsdag den 5. dec. Vi læser alle det
gamle papir, formålsparagraffen og tænker over egne ideer og deler dette med alle. 18:3021:00. Biblioteket. Henny spørger Thomas om lokale. Ole følger op.

20. Næstved kommunes miljø- og klimamål- arbejde og -resultater, som det bl.a. fremgår af
kommunens miljø- og klimarapporter samt seneste kommunalplan – Ole? Ole fremsender
læseliste og vi læser det inde strategimødet som baggrundsmateriale.
21. Svinefarmspørgsmål – Thomas
Hvad har vi gjort – Thomas – sagen er afsluttet og derfor sender vi ikke noget.
22. Forslag til kandidater til bestyrelsen
Vi har alle lovet at overveje mulige kandidater. Preben har en mulig kandidat. Jakob prøver
igen med Chantelle. Vi tænker videre.
23. Grøn Jul
Julekomsammen for bestyrelsen – 5. dec - planlægning
24. Vaniljekransøkonomien?
Preben og Ole beretter??? Aflyst.
25. Eventuelt
Nytårsmøde 16 januar – julefrokostmøde – 19:00 – 20:00 møde – derefter møde osv osv.
Uformel snak om strategier ….

