
Referat af bestyrelsemøde i GO d. 25/4-18 kl. 19 til 21. 
 
Sted: Biblioteket  
 
Tilstede: Jakob J., Henny, Preben og Ole 
Afbud fra: Henning, Thomas og Mette 
Fraværende: Jakob G. Og Jesper 
 
Dagsorden: 
 

1. Valg af referant: Ole 
 

2. Godkendelse af referat fra 22/3-18 – godkendt 
 
 

3. Godkendelse af dagsorden- godkendt om end en forventning om at nogle punkter   
      må udelades 
 
4. Underskrivning af referat fra generalforsamlingen – allerede nu tilstrækkelige  
     underskrifter. 
 
5. Godkendelse af mødeplan frem til og med marts 2019 (se referat fra 22/3 i  
     Dropbox) – mødeplan godkendt 
 
6.  Overslag for budget 2019 – der vil komme til at mangle penge fra 2019, derfor  
     nødvendigt med ny ansøgning til kommunen. 
 
7. Beslutning om ansøgning om ny bevilling fra Næstved kommune.-  Jakob kontakter  
     Helle Jessen, for at høre om procedurer og tidsfrister. Anslået behov for 5000 kr.  
     Når Jakob har fået en orientering fra Helle Jessen udfærdiger han en ansøgning, så  
     den er rettidig ifht budgetforhandlingerne for 2019, hvis det skønnes nødvendigt. 
 
8. Forberedelse af mødet med Søren Nielsen torsdag d. 3. Maj kl. 14 på ressourcecity –  
     Jakob kontakter Søren Nielsen for at at få en bekræftelse af mødet samt et et bud på  
     formål , dagsorden og deltagere. 
 
9. Forberedelse af mødet med teknisk udvalg, hvis der er kommet et udspil fra Helle  
    Jessen – Jakob kontakter Helle Jessen for at afklare formål og tidspunkt 
 
10. Status på 'turen går til Vejle' til folketræffet ”Det fælles bedste” 11/5-18 – Henny  
       har booket en bus til 20 personer. Indtil dd er der kun 10 tilmeldte, selvomTuren     
       er omtalt i ugebladet.  
 
       Henny kontakter Næstveds økologiske fødevarefællesskab (NØFF) samt Praktisk  



       økologi (PØ) for at høre om, de vil rundsende tilbudet om turen til ’det fælles  
       bedste’ til deres medlemmer. 
 
        Thomas sætter det på Facebook.  
         Henny og Jakob undersøger om der evt. skal tilbydes forplejning til deltagerne. 
 
11. En intro-drøftelse, forventningsafstemning - hvem er vi? Hvad brænder vi for?  
       Hvad forventer vi af hinanden? Hvad forventer vi af 2018? Hvor kommer vi til at  
        gøre en forskel?- punktet udsættes til vores nye medlemmer også er tilstede. 
 
13. Nye aktiviteter 

a.  
Etablering af reparationsværksted – Ole laver research ved at kontakte hhv 
ressourcecity, computerværkstedet, Maglemølle, samt seniorværkstedet i 
Næstved. 
 
b.  
Udarbejdelse af oversigt over genbrugsbutikker og virksomheder. –Mette 
har givet tilsagn om at hun gerne vil gå ind i projektet. Så Mette og Ole 
arbejder videre med udarbejdelse af oversigten. 
 
c.  
Den årlige prisuddeling. Nedsættelse af udvalg, der kontakter skoler,  
udarbejder kriterier for opgaverne, nedsætter dommerpanel,  
 planlægger prisoverrækkelse etc. etc. – Jakob udpeges som tovholder i  
  projektet. Han vil tage initiativer og kontakter efter sommerferien. 
 

14. arrangementer i støbeskeen 
a.  
Plastic Change i samarbejde med biblioteket (Preben)- Preben har været 
underdrejet i en længere periode gr.div. Sygdomme, men er nu klar til at få 
gang i plastikgruppen. Preben skriver til de tilmeldte og foreslår en dato 
for et møde. 
Preben kontakter desuden Lisbeth Engbo (plastic change) for at arrangere 
en ’plastik-aften’ med hende som foredragsholder. 
 
b.  
grøn transport i Næstved kommune. – Ole skal til møde i kommunen i 
morgen, hvor firmaet Fleetwise fremlægger deres resultater af deres 
undersøgelse af  implementering af elbiler i Næstved kommune for 
medarbejdere i center for trafik og ejendomme.  
Ole fortsætter med at følge op/skubbe på processen fremover. 
 

15. Kommende arrangementer: 



a. 
Inspirationstur til folketræffet i Vejle 11/5 – se tidl. 
b. 
besøg i skolehaverne i Ladby 15/8-18 kl. 19 til 21 – Henny sørger for at 
arrangementet kommer i Nyhedsbrevet – igen, igen 
c.  
Foreningernes dag 1. september 2018 – Henny ( eller jakob?) har tilmeldt 
os. Jakob, Henny og Preben står for både det administrative og det 
praktiske. 
 

16.status på Løbende aktiviteter 
a.  
El-biler i Næstved kommune – se tidl. 
b.  
Rønnebæksholm og permakultur – jakob rykker Linda Frederiksen 
(formand for kulturudvalget) igen, igen, igen 
c.  
Land-by – jakob har lavet et oplæg, som nu ligger i dropboks under 
Samsøturen. Det kunne blive et emne på vores møde Teknisk Udvalg. 
 I øvrigt er Henning vist aktiv i et kommunalt projekt, der netop arbejder 
med at forstærke aktiviteter og sociale relationer på landet. Henning må 
berette om dette projekt på næste møde. 
d.  
plastikaktivisterne – se tidl. 
e.  
Tomgangskampagnen – Preben og Jakob arbejder videre med at få uddelt 
materiale til skolerne i samarbejde med kommunen. 
 

17. Punkter til fremtidige møder 
a.  
Strategidrøftelse 
b.  
Indsigt i Næstved kommunes miljø- og klimamål- arbejde og -resultater,    
 som det bl.a fremgår af kommunens miljø- og klimarapporter samt   
 seneste kommunalplan. . – punktet udsættes til flere er tilstede.  
Ole tovholder. 
Måske et møde med center for klima og miljø i kommunen kunne være 
gavnligt for vores vidensniveau ifht kommunens klima- og miljøtiltag.  
c. 
På Kommunens hjemmeside er der et link til kommunens klima- og 
miljøarbejde. På denne side brillerer GO, men desværre med forældede 
indslag bl.a om Samsøturen! 



Ole tager kontakt til Thomas, for at høre om han vil/kan gøre en indsats 
ifht en opdatering af vores aktiviteter på kommunens klima- og miljøside 
og med links til vores hjemmeside og facebookside. 
 

 
 

 
 
Referant 
Ole/01.05.18 

  
 
 
  
 
 
 
 
Sendt fra min iPad 
 


