
 

Referat af bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling –  
onsdag d. 15. november, 2017 

 
Tid og sted: Hos Ole Nyvang, Åbakken 9, onsdag d. 15. november kl. 19-21  
Til stede: Ole, Jakob, Nick, Henning, Preben, Henny 
Afbud: Astrid, Mette, Thomas 
 
1. Valg af referent 
Henny 
 
2. Godkendelse af referat fra mødet onsdag d. 27. 
september 2017 
Godkendt 
 
3. Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 
 
4. Ressource City – fremtidig strategi og samarbejde - v. Ole 
Anders stopper ved udgangen af året, og mødet på Ressource City i dag blev udsat, så vi får møde med den 
nytiltrådte leder. R C har fået bevilget 1,5 mill pr. år til 2 år mere. ITværkstedet er flyttet fra Grønnegade til 
maglemølle, vi undersøger om det stadig er et socialt projekt. Vi har rundvisning på Reiling tirsdag den 21.11. kl. 11. 
 
5. Tomgangskampagne 
Artikel har været i Sjællandske – hvad gør vi mere og hvem? – v. alle 

Jakob laver laminerede plakater til kampagne på daginstitutioner. Preben går med i kampagnen sammen med Jakob, 
og Henning er sekundant. 

6. El-biler og kommunens øvrige klimaindsats v. Ole 

Sagen er forsvundet mellem omsorgsudvalg og økonomiudvalg. Der er velvilje til indkøb af elbiler, men mangler 
politisk beslutning plus penge. Ole følger op. 

7. KV17 – forberede spørgsmål til politikerne ud fra nedenstående – v. alle 
Svært at få tid til spørgsmål på valgmøderne. Næste gang arrangerer vi selv et valgmøde. 

8. Fremtidige arrangementer 
 
a. Plastikarrangement 
Afholdes den 20.02.18 på Næstved Bibliotek. 1-2 personer fra RUC holder oplæg, Møn og Henrik Weidling fra Affald+ 
inviteres med. Vi arrangerer plastickampagne op til mødet, evt. laver bærepose med Plasticpose Nej Tak. Jakob går 
med i plasticgruppen. Vi planlægger kampagnen på decembermødet. Preben arrangerer rundvisning på Affald+ med 
Henrik. 
  
b. Bi arrangement med Jakob Grandjean, PØ, d. 6. februar 2018.  
Et fællesarrangement mellem Praktisk Økologi, Grøn Omstilling og Næstved Bibliotek. Astrid og Jakob Grandjean står 
for det. 
 
c. Frø- og plantebyttearrangement – forslag fra Annette Grandjean – v. Henny 
Det bliver et rent Praktisk Økologi frøbyttearrangement, evt. sammen med biblioteket. 
 
9. Kommunikation v. Thomas 
Ikke så meget nyt, men nyhedsbrev, som Jakob har skrevet er udsendt via nyhedsmailmodulet. Nogle af os har vist 
fået det? 



Jakob følger op med Thomas. Forslag om at Thomas fremover står for nyhedsbrev. 
 
10. Renovationsværksted – vi tager det op til næste år efter fælles strategi 
 
11. Evt. 

a. Foreningernes Dag evaluering, v. Henny  

Henny og Jakob deltog i evalueringsmødet. Ingen fra Grøn Omstilling går ind i arbejdsgrupper til næste års 
Foreningernes dag, vi deltager kun på dagen igen. Henny melder det tilbage til Foreningernes Dag.  

b. Næstved Kommunes Klimaplan m.m., v. Ole  

Ole gør opmærksom på kommunens mange gode papirer: Klimaplan, CO2kortlægning, Miljø og Natur, og har god 
kontakt til kommunens miljøkoordinator Kasper. Foreslår vi får mere kontakt og sætter os mere ind i kommunens 
planer, så vi kan følge op. Historisk var det det vi fokuserede på tidligere, men en balance mellem arbejde med 
borgere og med kommunen er en god ide. Alle relevante kommunepapirer skal lægges i dropbox. Og vi får dropbox 
introduktion af Jakob på næste møde. 

c. Jakob (Grøn Omstilling) er inviteret til at holde oplæg i Sydpolen om Genbrug, genanvendelse og 
ressourcebevarelse i aften. 

d. Planlægning af Grøn Omstillings julemøde 6. december.  

Vi starter kl. 18 med en times møde (evt. 1 ½ time), og går så over til spisning og julehygge. Holdes hos Jakob og 
Henny på Sorøvej 495. Sammenskuds så alle tager en ret med til det fælles bord. 

Følgende meldinger kom på mødet: 
Ole: løgtærte 
Henning: broccolisalat (en lille portion uden kød) 
Preben: ost 
Jakob og Henny: drikkevarer (vin, øl, vand, kaffe, te), brød og smør, lidt sødt til kaffen: chokolade, småkager, 
frugt. 

Andre må gerne melde tilbage til alle, om I kommer og hvad I har lyst til at bidrage med. 

 


