Referat for bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling –
onsdag d. 6. december, 2017
Deltagere: Preben, Nick, Henning, Ole, Mette, Henny, Jakob. Afbud fra Astrid
Tid og sted: Hos Henny og Jakob, Sorøvej 495, onsdag d. 6. december kl. 19-?
1. Valg af referent
Jakob
2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag d. 15. november 2017
Godkendt
3. Godkendelse af dagsorden
Godkendt – minus frøbytte
4. Ressource City – opdatering Ole
Vi følger op på arrangementet om Klimakonference i jan/feb - vi vil godt med i planlægningen.
Besøget hos Reiling klargjorde hvor nødvendig sortering er fordi det var meget omstændeligt at efter-sortere ude hos
Reiling … måske den slags besøg kan bruges med børn/skolebesøg. Ressource City … vi vil tage kontakten op om
fælles skoletiltag senere.
Vi prøver at få nyt møde med Ressource City.
5. Tomgangskampagne – opdatering Jakob og Preben
Plakaten er designet – Jakob kontakter cheferne for at se om vi kan blive velsignet og præsentere vores materialer.
6. Plastikarrangement 20. februar – opdatering Jakob og Preben
Målet er at få nedsat en borgergruppe. Preben kontakter om vi også kan få noget om plastforurening i jord fra RUC.
Weidling vil også komme og vi skal snakke med ham om, hvad han kan bidrage med. Plastindsamling starter 31.
oktober 2018. Lisbeth Engbo fra Plastic Change kommer også. Preben for koordineret hvem der siger hvad. Preben
laver budget i samarbejde med Astrid. Lars Børsting fra City Foreningen … er meget positiv over for at begrænse
plastposer.
7. Bi-arrangement – opdatering.
Det har vi ikke noget med at gøre … vi er med af navn – 6. februar 2018. Henny ringer til Jakob Grandjean og hører
om vi kan bidrage.
8. Kommunikation – Thomas
Thomas og Jakob udsender nyhedsbrev hvert kvartal.
9. Næstved Kommunes Klimaplan m.m. - opdatering Ole
Thomas kontakter Næstved Kommune. Vi lægger links i dropbox.
Vi skal læse rapporterne – ole foreslå hvem der læser hvad.
10. Evt.
a. elbiler opdate – elbilerne er kørt fast. Ole kontakter Jette Buhl. Ole har skrevet til Helle Jessen.
b. årligt møde med TU
c. Opdatering på nye affaldssortering – ved Henning. Der er møde d. 21. december 2017. Der er kun
borgerfølgegruppe i Næstved i Affald+ området.

