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1. Velkomst ved formand Jakob Jespersen
2. Valg af ordstyrer: Astrid Bergstedt
3. Valg af referent: Ole Nyvang
4. Godkendelse af rettidigt indkaldelse til generalforsamlingen: Godkendt
5. Formandens årsberetning:

Generelt
Året 2017 (og begyndelsen 2018) har været et af vores mere produktive og tilfredsstillende år. Vi har haft
væsentlig mere succes med foredrag, kampagner og samarbejde med kommunen og andre aktører end i de
tidligere år. Dette skyldes udelukkende, at vi har en meget kvalificeret og aktiv bestyrelse som både har
været undersøgende, opfølgende og initiativrige med nye arrangementer. Desuden har bestyrelsen brugt
tid på selv at blive klogere på cyklisk økonomi, plastik osv. Der er stadig mange udfordringer, men det lover
godt.

Samsø-tur borgerideer:
Vores inspirationstur i 2016 førte til tre borgerforslag, som vi fremsendte til Næstved Kommune:
a. Permakultur i Herregå rdshaven på Rønnebæksholm
Det politiske system fik ikke svaret i 2017. Vi har dog haft møde med herregårdsgartneren om ideer for
haven. Forslaget blev genfremsendt til det nye Kultur og Demokratiudvalg (i 2018), og der er kommet en
positiv tilbagemelding om at ideen vil blive taget op.
b. Elbiler i kommunen
Processen var gået i stå efter behandlingen i omsorgsudvalget, men er nu sat i gang igen på grund af
ihærdig opfølgning fra vores side. Og vi forventer at blive indkaldt til møde om emnet april 2018.
c. By-land landbrug
Det politiske system har ikke svaret i 2017. Formanden for det nye TU har svaret (i 2018), og vi kan forvente
at blive indkaldt til et møde om dette og andre emner som relaterer sig til TU. Det handler om ’bedre liv på
landet” som også omhandler et bedre økonomisk liv på landet.

Skolehaverne i Ladby
Vores bevilling til hjemmeside og brochurer er blevet omsat til handling. Der er dog stadig kun tre klasser
tilmeldt, hvilket ikke er tilstrækkeligt til at det kan økonomisk rundt. Men projektet er på vej.

Merchandise
Spørgsmålet har været undersøgt, men det synes at være ret dyrt at få lavet merchandise som er økologisk
forsvarlige. Vi har dog købt og uddelte karklude uden mikrofibre og som er lavet af resttræ. De fungerer
fint.

Hjemmeside, Facebook, pressemeddelelser og brochure
Hjemmeside og Facebook virker nu fint. Samarbejdet med biblioteket om arrangementer på biblioteket har
også betydet, at vi har fået meget bedre annoncering på biblioteket og i pressen. Vi har også fået udviklet
en lille brochure om os.

Ressourcecity samarbejde
Vi har haft et orienterende møde med Ressource City 2. maj 2017 og der er løbende kontakt. Dele af
bestyrelsen har deltaget i Ressource City arrangementer herunder ”Klimakonferencen” (2018) og
rundvisning på Railings anlæg på Maglemølle.
Vi har ideer om at området også skal udnyttes til mere borgerrettede aktiviteter. Konkret har vi tanker om
at støtte oprettelsen af et lille reparationsværksted. Et problem er den megen kørsel med store lastbiler.

Økoøkonomi – Inge Røpke
28. februar kom økoøkonomen Inge Røpke til Næstved og gav en introduktion til økoøkonomi dels på ZBC
for over 100 studerende og om aftenen for en fuld sal på Næstved bibliotek med efterfølgende diskussion.

Filmen ”I Morgen”
8. marts viste vi filmen ”I Morgen” på Næstved bibliotek. Filmen handler om pionerer og tiltag for
omstillingen til bæredygtighed. Arrangementet var vel besøgt og der var debat efterfølgende.

Tomgangskampagne
Der er produceret streamers til biler og trykt brochurer. Begge dele er distribueret bl.a. via biblioteket. Vi
har også haft en artikel i avisen. Trods mange rykkere er det ikke lykkedes at komme i kontakt med
kommunen om at få distribueret laminerede A3 plakater, brochurer og streamers til kommunens
daginstitutioner og skoler, med opfordring til at ventende forældre slukker motoren.
Der er mange myter om tomgang og genstart, som ikke som ikke gælder for nyere biler. Det er beskrevet i
den folder som følger med streamers og plakater.

Vi er nu på 5. rykker. Der bliver ikke svaret, men nu har vi sat cc til udvalgsformanden, så håber vi på at det
hjælper.

Inspirationstur til Svanholm permakulturprojekter og Høje-Taastrup Miljø- og
Energicenter .
Den årlige inspirationstur blev afholdt 16. september og gik til Svanholm’s permakulturprojekter på
Hornsherred og Høje-Taastrup Miljø- og Energicenter, hvor vi fortsat bliver inspireret af den tidligere leder
Knud Anker.
Vi var en busfuld deltagere og evalueringerne var meget positive.

Foreningernes dag
Grøn Omstilling deltog for første gang i Foreningernes dag 2. september i Rådmandshaven. Vi havde fået
købt pavillon og fået lavet banner. Vi havde en meget fin og velbesøgt stand, som også husede NØFF
(Næstved Økologiske Fødevarefællesskab), og materialer fra Praktisk Økologi, Giftfri Haver og Ladby
Skolehaver.
Dette kan ses som ansatsen til et grønt samarbejde i Næstved. Vi fik en halv snes nye medlemmer.

Klimasikker Trafik
I forbindelse med Færdselsdagen 7. september tilbød vi skoleklasserne et modul om ”Klimasikker Trafik”,
som blev slået op på kommunens side for skoletilbud, men fik dog ingen henvendelser.

Et atom bliver aldrig træt
Den 15. november afholdt vi om aftenen et foredrag om cirkulær økonomi på ”Sydpolen” med titlen ”Et
atom bliver aldrig træt”. Fremmødet var begrænset med deltagerne var godt tilfredse.

Affaldsborgergruppen
Vi deltog også i år i den borgergruppe som støtter udviklingen og indførelsen af det nye
affaldssorteringssystem.
Lidt om aktiviteter i 2018, selvom det jo principielt ikke hører under årsberetningen for 2017

Temaaften om plastikforurening
Den 20. februar 2018 afholdt vi et aftenarrangement om plastikforurening på Næstved bibliotek. Der var
videnskabeligt oplæg fra Annemette Palmquist fra RUC og et mere praktisk oplæg om genanvendelse af
plastik fra Henrik Weidling fra Affald+. Der var ca. 60 tilhørere og en meget livlig debat. Der blev nedsat en
”plastikaktionsgruppe” af borgere, som vi er tovholder for.
Angående plastik har der været et grundigt forarbejde og et besøg for bestyrelsen på Affald+ for at blive
klogere på plastik og genanvendelse og for at afsøge samarbejdsmuligheder.

Bi-aften
Vi var medarrangør af et arrangement 6. februar 2018 på biblioteket om bier med titlen "Tænk på miljøet en hobbybiavlers bekendelser”. Oplægsholderen var Jakob Grandjean fra Karrebæk. Praktisk Økologi var
hovedarrangør. Aftenen var meget velbesøgt og der var livlig diskussion.
Formandens beretning fik stor applaus
Formanden fortsatte med at berette lidt om hvilke aktiviteter, der foreløbig ligger i kortene i det
kommende år:
1. Årlig prisuddeling.
På seneste bestyrelsesmøde blev det besluttet at den årlige prisuddeling de næste 5-10 år skal gå til
unge studerende i Næstved kommune, som har lavet en spændende, fornyende og valid rapport
om grøn omstilling. Der skal nedsættes et udvalg der dels udarbejder kriterier, dels formidler
priskonkurrencen til alle relevante skoler i Næstved kommune, dels nedsætter et dommerpanel.
Selve overrækkelsen skal ske ved en offentlig festivitas, hvor bl.a. presse og politikere inviteres.
Prisen kan fx være på 5000 kr.
2. Plastikgruppe
Den gruppe på 8 personer, der blev etableret i forbindelse med vores plastikarrangement
fortsætter sit arbejde med GO som tovholder. Måske også et samarbejde med PlasticChange.
3. Elbiler i kommunen
Vi fortsætter med at følge op på, skubbe på, og komme med ideer ifht implementeringen af elbiler i
Næstved kommunes bilpark (pt. 327 biler)
4. Reparationsværksted
Vi vil arbejde på at få et reparationsværksted etableret.
5. Tomgangskampagnen.
Gruppen fortsætter med at presse kommunen, således at der kan uddeles streamers, plakater,
foldere til skoler og daginstitutioner i kommunen til uddeling til forældrene, der afleverer deres
børn i bil.
6. By-land landbrug
Presset på kommunen for at gå ind i en dialog om ’det gode liv på landet’ fortsætter.
7. Genbrugsliste til borgerne
Vi har planer om at udarbejde en oversigt over steder, hvor genbrugsting kan indleveres, som en
service for borgerne og som evt. kan ligge på vores hjemmeside.
8. Permakulturhave i Rønnebæksholm
Den gartner som vi i den forbindelse har haft kontakt med er ophørt på Rønnebæksholm.
Vi afventer hvad der sker ift ny ansættelse.
9. Biblioteket
Vi fortsætter vores samarbejde med biblioteket
10. Ressourcecity
Vi fastholder kontakten til Ressourcecity
11. Inspirationstur 2018
Inspirationsturen i år går til Folkemøde ’Det fælles Bedste’ i Vejle, hvor mange af landes grønne
organisationer mødes.
Vi organiserer bus tur/retur samme dag. Det bliver enten torsdag d. 10/5 eller fredag d. 11/5.
12. Besøg i Skolehaverne
Vi arrangerer rundvisning på skolehaverne i Ladby onsdag d. 15/8 kl. 19.

6. Kasserens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
Kasserer Astrid fremlagde regnskabet, som efter nogle afklarende spørgsmål blev godkendt ved applaus.
Astrid gjorde i øvrigt opmærksom på at vi har skiftet bank til Spar Nord – foreningernes bank iflg. Astrid.
Det blev også bemærket at kassen er ved at være tom, når vi fratrækker de forventede udgifter i 2018.
Der skal derfor søges om et nyt tilskud fra kommunen og det skal være snarest inden næste års budget er
lagt af politikerne. Formand ansvarlig.
7. Indkomne forslag
Bestyrelsen har fremsat et forslag om navneændring fra Agenda 21 og Klima Rådet til
Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet i Næstved.
Da dette er en vedtægtsændring skal min. 2/3 stemme for forslaget, hvis det skal besluttes
Formanden gennemgik de foranledigede ændringer i vedtægterne og der blev stemt ved håndsoprækning –
ingen ønskede skriftlig afstemning.
Alle 13 tilstedeværende stemte for
Ingen stemte imod og ingen undlod at stemme
Navneændringen er således en realitet gældende fra 14/3-2018
8. Valg til bestyrelsen
Valg af næstformand
Thomas Damholtstillede ikke op igen. I stedet blev Ole Nyvang valgt til næstformand
Valg af kasserer
Astrid Bergstedt stillede ikke op igen. I stedet blev Thomas Damholt valgt til kasserer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer
Nick Hallerup genopstillede ikke. Jakob Grandjean og Henny Hansen blev valgt.
Alle blev valgt for en 2 årig periode
Valg af suppleanter
Mette Davidsen genvalgt som suppleant
Jesper Gersholm blev valgt som ny suppleant
Begge for et år
(Jesper var forhindret i fremmøde. Men havde givet forhåndstilsagn til formanden, som beskrev Jespers
potentielle ressourcer ifht GO).
Valg af revisor og revisorsuppleant
Som revisor blev genvalgt Lars Holz Hansen
Og som revisorsuppleant blev genvalgt Helle Gravgaard.
Begge for et år.
9. Eventuelt
Ingen punkter
Ordstyreren takkede for god ro og orden

Og formanden takkede for fremmøde og deltagelse
Mødet sluttede ca. Kl. 21
Efter mødet samledes den nye bestyrelse for at aftale dato for første bestyrelsesmøde.
22/3-18
Ole Nyvang
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