
Referat fra bestyrelsesmøde i Grøn Omstilling 
3. oktober. 2018, 19:00 – 21:015 
Sted: Næstved Bibliotek 
Til stede: Ole, Mette, Henning, Preben, Henny, Jakob 
Afbud fra: Thomas.  
  
Dagsorden: 
  

1. Valg af referent 
Jakob 
 

2. Godkendelse af referat fra 29. august 2018 
 
Ok 

3. Godkendelse af dagsorden  
 
OK 

4. Ny aktivitetsplan – film, foredrag, tur, priser …? 
Plastic Change med Lisbeth Engbo i november på biblioteket. Preben undersøger 
El-biler – Jakob snakker med Danske el-bilejere. Forår. Jakob & Ole 
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 
Evt. tur til Permatopia engang i foråret.  Jakob.  
 

5. Møde 7. september med Ressource City 
Udveksling af ideer osv. Godt fodslag. 
Aftalen om at lave affaldsarrangement på Axeltorv 29. september 
 

6. Affaldspavillion på Axeltorv 29. september 
Succes, men ikke meget konkurrence osv. God avisartikel dog uden at vi blev nævnt. 
 

7. Møde med Teknisk Udvalg 1ste oktober 
God fremlæggelse. Positiv stemning. Positivt feed back fra formanden og Svenn (chef) 
Link til PowerPoint præsentation skal lægges på hjemmeside og facebook – Jakob 
Vi skal have et praktisk møde – her tager vi også tomgang op også. 
 

8. Foreningernes dag – møde d. 9. okt. 19:00 – 21:00 
Preben går med 
 

9. Fensmark og Glumsø brugs’er  - Jakob 
Vi venter til senere … 

10. Tomgang - Preben og Jakob 
Preben og Jakob går videre med udsendelse til skoler og institutioner 
 



11. Plastik – Preben 
Planlægger at lave en OmegnsOnsdag – om plastik, affald osv. Næste møde i gruppen 29. oktober. 

Måske skal ideerne revideres med øget vægtning af begrænsning af plastik. 

12. Priser til studerende – Jakob 
Jakob har kontakt med Hanne Dollerup og hun undersøger om evt. samarbejde med Næstveds 
Uddannelsesråd. Vi har opgaven. Det skal mindst være 5.000 kr mener hun. 
  

13. Oversigt over genbrugsbutikker etc. – Mette og Ole 
Listen er lavet og er under udvikling. Hvor går snittet mht reparation? Skal dække apps osv… 
 

14. Reparationsværksted/Repair Café  - Ole (se papirer i dropbox mappen Repair Café) 
Der er 13 i Danmark. Vi forfølger Repair Café konceptet. Måske kan vi få fiksere fra 
seniorværkstedet.  Måske kan vi snakke med SamEx mht. fiksere. Møde af interessenter – 
annonceres med biblio … evt. Måske mobilisere mulig interessenter som f.eks. seniorværkstedet, 
SamEx ….  
 

15. Rønnebæksholm – Jakob 
Vi mødes med Sara 7. november. Jakob og Preben …  

16. Elbiler – Ole 
Ole arbejder videre med det … Han vil skrive en artikel til Sjællandske … Ole laver udkast. 
 

17. Vores tilbud til folkeskolerne – Jakob (nu inkl affaldssortering …)? 
Vi snakker med Henrik – det gør Preben 
Vi kigger på det på næste møde 
 

18. Strategidrøftelse 
Ikke behandlet 
  

19. Der var møde d. 13. August Næstved Kommune, Teknisk Udvalg, Dagsorden og referater, 
sag nr. 102. CO2-strategi er de nået langt med, bortset fra udslip fra deres egne biler. Det 
læser vi til næste gang. Ole. 

Ikke behandlet 
 

20. Næstved kommunes miljø- og klimamål- arbejde og -resultater, som det bl.a. fremgår af 
kommunens miljø- og klimarapporter samt seneste kommunalplan – Ole?  

Ikke behandlet 
 

21. Svinefarmspørgsmål – Thomas 
Bonden har fået tilladelse at udvide. Vi ved ikke om Thomas har svaret. 

22. Eventuelt  
Bisættelse af tidligere formand Allan Bruun – Henny fortalte 



Vi skal snart til at overveje hvordan vi sikrer en stærk bestyrelse også til næste år – det gør vi på 

næste møde – alle tænker over mulige kandidater. 

 
 


