
Årsberetning 2020 for Grøn Omstilling 
Vores fulde og officielle navn er ”Grøn Omstilling – Agenda 21 & Klimarådet i Næstved”.

Bemærk at aktiviteter i første kvartal af 2020 også blev nævnt i 2019 årsberetningen,
samt at en aktivitet i første kvartal af 2021 nævnes i denne årsberetning for 2020.

Generelt
Året 2020 har på grund af Covid19 været et år med færre fysiske aktiviteter. Nedlukningen i 2020 fand sted 
på aftenen for sidste generalforsamling, og det har betydet, at vi efter 11. marts 2020 hverken har afholdt 
fysiske foredrags- og diskussionsaftener eller inspirationsture, som traditionelt har været væsentlige 
aktiviteter. Der var en del aktiviteter på bedding for 2020, herunder Tur til Klimasøer, diskussionrække om 
Fremtidens landbrug osv., men de er alle på stand-by. Alligevel har vi ikke ligget stille. For det første fordi 
nogle aktiviteter i 2020 fandt sted før nedlukningen og for det andet, fordi der har været vigtige aktiviteter, 
som ikke krævede at mange mennesker samledes. 

Aktiviteter før generalforsamling 2020 og  før corona-nedlukning 
Nedenstående to aktiviteter - ”Reparationsværksted ved Birkebjergkirken” og ”Kommentarer til Næstved 
Kommunes Klimaplan 2020-2030” fandt sted før generalforsamlingen og var traditionen tro også nævnt i 
årsberetningen for 2019.

Reparationsværksted ved Birkebjergkirken 
En gruppe omkring Birkebjergkirken overvejer at lave et reparationsværksted og har henvendt sig til os for 
inspiration. Tirsdag d. 21. januar 2020 var to fra Grøn Omstillings bestyrelse til møde med gruppen, hvor vi 
gav såvel den teoretiske baggrund for cyklisk økonomi som praktiske oplysninger om, hvorledes man 
starter en Repair Cafe. 

Kommentarer til Næstved Kommunes Klimaplan 2020-2030 
Vi har gennemlæst og kommenteret på fem områder i forhold til planen. Disse er:

A. Udbredelsen af el-biler
B. Planens tilgængelighed for borgere og hvorledes den skal forstås i et større perspektiv
C. Landbruget – flere detaljer
D. Energiproduktion og energibesparelser
E. Monitorering og justering

Vores kommentarer kan læses her: https://www.dropbox.com/s/ud0sol8vrtnzahd/Kommentarer%20til
%20N%C3%A6stved%20Kommunes%20Klimaplan%202020%20final.docx?dl=0 

https://www.dropbox.com/s/ud0sol8vrtnzahd/Kommentarer%20til%20N%C3%A6stved%20Kommunes%20Klimaplan%202020%20final.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ud0sol8vrtnzahd/Kommentarer%20til%20N%C3%A6stved%20Kommunes%20Klimaplan%202020%20final.docx?dl=0


Vedtægtsændringer
Generalforsamlingen i 2020 vedtog, at der ikke længere er direkte valg til posterne som formand, 
næstformand og kasserer, men at generalforsamlingen vælger medlemmer til bestyrelsen, og at denne selv
konstituerer sig. Disse ændringer er således gyldige for den generalforsamling som afholdes 10. marts 2021.

Aktiviteter efter generalforsamling 2020 og corona-nedlukning
Der var en del fysiske arrangementer på bedding, men de er udsat.

Undervisning af klimaambassadører
Den 22. september stod vi for et tretimers forløb på Skolen på Islands Brygge med Klima-ambassadørerne 
fra forskellige 7. klasser.  Klima-ambassadørernes anbefalinger føder ind i Ungeklimarådet nedsat af 
Klimaminister Dan Jørgensen og er fremsendt.

Kommunens Miljø- og Naturpris
Grøn Omstilling fik i 2020 en plads i det råd der uddeler Næstved Kommunes Miljø-
og Naturpris. Vi deltog aktivt og valget faldt på Fugleværnsfondens frivilliggruppe
omkring Ravnstrup Sø, som vi i GO også anbefalede, og prisen blev en messingfugl,
som foreslået af os. GO deltog også med en tale ved selve prisoverrækkelsen den
18. oktober.

Foredrag med Kathrine Richardson om Verdensmålene
Kathrine Richardson forklarede hvorledes Verdensmålene kan bruges til at samle mange forskellige kræfter 
om den nødvendige omstilling til bæredygtighed. Foredraget var planlagt til at være fysisk og i samarbejde 
med Næstved Bibliotek, men blev i stedet afholdt virtuelt i samarbejde med Affald+ den 26. november. Der 
var ca. 60 deltagere.

Sommerfuglelabyrint ved Affald+
Vi har haft to møder med Affald+ og Yderzonen om udvikling af ideer og design for en  såkaldt 
sommerfuglelabyrint,  som illustrerer cyklisk økonomi. Labyrinten skulle være meget stor og ligge på et 
ubrugt stykke jord overfor Yderzonen. Labyrinten skulle tjene som ”undervisningsmateriale” for Yderzonen 
og offentligheden. Det så ganske lovende ud, men er nu sat på stand-by pga. stort arbejdspres blandt 
medarbejderne.

GO og grundskolen
Den 23. oktober havde vi møde med skolekonsulent Anne Bach om mulighederne for at lave noget med 
grundskoleklasserne om cyklisk økonomi. Det er på stand-by.



Næstved Kommunes indkøbspolitik
GO har udviklet et papir på 22 sider med en sammenfatning af grønne
indkøbspolitikker i kommuner i Danmark og en liste med anbefalinger til
hovedpunkter i en grøn indkøbspolitik i Næstved. Papiret kan læses på: 
https://www.dropbox.com/s/rsq9dun4ivxnj2i/201025%2C%20Indk
%C3%B8bspolitiker.pdf?dl=0 

Dette er fremsendt til kommunen, indgår nu i baggrundsmaterialet for
revision af kommunens indkøbspolitik og har mindst tre politiske partiers
bevågenhed. Den 8. februar 2021 havde GO et debatindlæg i avisen
Sjællandske desangående. Processen har primært fundet sted i 2020, men
har strakt sig ind i 2021. 

Aktiviteter i første kvartal af 2021

Uddeling af pris til Stop Spild Lokalt /
Næstved 

GO har tildelt vores grønne pris for 2020 til Stop Spild
Lokalt/Næstved for deres arbejde at med reducere spild ved
at indsamle og fordele især mad. Prisen er i form af to
industrikøleskabe til en samlet værdi af 10.000 kr. Prisen
blev overrakt den 12. februar, blev livestreamet til Stop
Spild Lokalt's venner og blev fulgt op af artikel i Sjællandske
den 16. februar 2021.

Diverse

Bestyrelsesmøder
Der er afholdt 10 bestyrelsesmøder og én generalforsamling i kalenderåret
2020. 

Årlig rapportering til  Teknisk Udvalg
Der har af gode grunde ikke været afholdt noget årligt møde med TU i 2020, men de har fået tilsendt vores 
årsrapport for 2019 efter aftale med TUs formand.

https://www.dropbox.com/s/rsq9dun4ivxnj2i/201025%2C%20Indk%C3%B8bspolitiker.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/rsq9dun4ivxnj2i/201025%2C%20Indk%C3%B8bspolitiker.pdf?dl=0


Medlemmer
Vores adresseliste rummer nu 175 kontakter og er i bedre stand end nogensinde. En del af disse 
medlemmer (32) har vi dog ikke kontakt med, enten fordi e-mailadressen ikke virker, eller fordi de ikke har 
e-mail.

3. marts 2021
Jakob Jespersen
Formand 

Se det reviderede regnskabs hovedtal på næste side




