Samsø evalueringsmøde 8/5-2014
Punkt 1 – Præsentation bordet rundt: Hvad er min forening optaget af lige nu? Hvilke
perspektiver arbejder vi på?
Omstilling Danmark – Bjarne Gantzel
•
•

Stort træf i September: National Hub Meeting
Omstillingsinitiativer: Århus, Fejø, Ry, Nøddebo

LØS – Ditlev Nissen
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter: Invitation til Øko-landsbyer og landdistriktsudvikling i
Hallingelille den 4. juni og Friland den 19. juni.
Næste nummer af LØS bladet bliver om kommunerne. Interessant øko-community i Karise: JAK,
Fakse kommune, Erhvervsdrevent og landbrug der skal drives af andelsboligerne. Et nyt unikt økosamfund.
Kurser: design af økosamfund, Grøn omsstillingspilot, Ildsjælepulje ansøgning om
undervisningsmaterialer for øko-samfund.
RCE (Regional Center of Expertice) FN initiativ – FNs 10år for Uddannelse for Bæredygtig Udvikling
Erasmus+ ansøgning om mobiliteter: 6 mobiliteter til konferencer.
Strategisk Partnerskab om skabelse af øko-samfund læring i Europa.
BEN – Baltic Ecovillage Network – nyt netværk – Ditlev i bestyrelsen
GEN – kører også
Erhvervsudvalg – Allan Elm fra Hertha tager hånd om det. LØS som erhvervsdrivende – hvordan gør
vi det?
Arbejder på at lave et økonomi seminar – samle miljø der arbejder med (solidarisk) økonomi. Kan vi
lave et erhvervsudvalg på tværs af foreningerne?
Ud af økosamfund – ind i kommunerne – livsstilsforandringer som klimastrategi. Artikel af Ditlev
der ligger på http://okosamfund.dk/lifestyle-change-as-climate-strategy/
Vores Omstilling sammen med Information (og DR) – skal til Maribo (4 møder: Ålborg, Holstebro,
Kolding, Maribo). 380 projekter præsenteret, mange af dem med erhvervspotentiale.
Fondsansøgningsudvalg – bosætninger, erhverv landdistrikter.
Grøn beskæftigelsesindsats – vores foreninger er interessant for landdistrikterne, da vores
foreningers aktiviteter primært ligger der og i omegnskommunerne.

LØB – Ib Johansen
•
•

Handleplan fra generalforsamlingen
Afventer deadlines til Velux
 Undervisningsmateriale til håndværkslærlinge, arkitektskoler mm

•
•
•

 Opdatering af vandreudstilling
Bornholm – Folkemøde – aflyst i år – men til næste år tager vi af sted ☺
Forum – Green building udstilling i slutningen af oktober – workshops, foredrag mv over 4 dage.
Efterårstur i år på Fyn inklusive den Selvforsynende Landsby

Fødevarefællesskaberne – Sandra Villumsen
Danske Økologisk Fødevarefællesskaber (DØF) – et forsøg på at samle FVFerne – nu debat om hvad det er
og hvad det skal. Fremtidsperspektiver. 14 fødevarefællesskaber samlet på Samsø fik snakket sammen om
fælles startpakke, IT medlemssytem, hvordan kan vi samles en gang om året. Muligt at bruge PØ som base.
En fordel af samarbejde, men med opretteholdelse af suverænitet og autonomi.
300.000 kr fra fonden for Fødevare og Forbrug – forundersøgelse over det næste halve år – hvor er de
økologiske producenter, samkørsel, køreruter. Model for hvordan fff kan skabe en fælles markedsplads
sammen med lnadmændene i København. Af sætningsmulighed og struktur og opsamling på de mindre
producenter der ikke selv kan køre. Større fleksibilitet for mindre producenter.
God energi derude!

Økologisk Samsø – Mai Worre
•

•
•

Afsætning af lokale varer – 6 producenter på Samsø sælger ved vejen, men vil også gerne sælge
større. Udstilling i Økologisk Samsøs hus over hvad de producerer og hvor de er så turisster kan
tage derud. Café og butik.
Jordbrugsfonden – 104.000 kr + 150.000 i matchfund på vej. Mangler omkring 30.000 kr.
Bestyrelsesmøde på tirsdag.

Permakultur Danmark – Cathrine Dolleris
•
•
•

•

Ny bestyrelse, konstituering 10-11/5
LAND projektet - praksisnær undervisning og demonstration af permakultur. Betyder også mere
jobskabelse i udkanten.
Erasmus+ EU ansøgninger
 Mobiliteter til at tage undervisning i Europa, særligt for permakulturundervisere på
LAND centre
 Strategisk Partnerskab PLANT – Permaculture Learning, Action, Network and
Training.
Kurser: Introduktion til permakultur (Cathrine), Permakultur havebrug (Karoline og Tycho),
Skovhavekurer, Permakultur Design kursus (PDC – Mira og Esben).

Praktisk Økologi – Trine Krebs

•
•
•
•
•
•
•
•

•

Bestyrelsesmøde søndag
Øko-akademi – alle kurser skal kunne være med i kursuskataloget, så længe det er økologisk.
Medlem af Forbrugerrådet og Friluftsrådet – møder enthusiasme
Omstrukturering af medlemsdatabase.
Frank Erichsen vil gerne lave en skole for gammelt håndværk – RealDania ansøgning i gang.
Søger Grønne Ildsjæle til film om økologisk dyrkning
Nationale netværk: Bæredygtig husholdning – hvordan man laver f.eks. mindre affald. Små
økologiske brug. Biavl.
Netværk – 15 velfungernde lokale netværk i PØ – alle er velkomne. Middage i november for
lokalsamfundet + diskussion ud fra en fast dagsorden – måske det udmønter sig i et manifest.
Temaer. Formulere strategier de kan arbejde med – working paper.
Decentrale celler udfra et working paper – mandat til at udtale sig så længe det bliver indenfor
working paper.

Punkt 2: Samsø evaluering – hvad tager vi med videre?
Stor ros og glæde. Inviter evt flere. Stor taknemmelighed ifht arrangørerne
Mai: Dem der lavede mad var glade. Dem der havde privat indkvartering ville gerne have indcheck på én
gang. God kommunikation. Kunne være blevet åbnet mere op – invitationen skal være mere tydelig.
Generelt:
•
•
•
•
•
•
•

Mere rækken ud mod lokalsamfundet i Lejre
Mere for børn – pas på naturen – økologi i børnehøjde
Organisering – arbejdsgrupper omkring de forskellige opgaver – gerne på tværs af foreningerne.
Intranet eller lignende til at holde styr på de forskellige arbejdsgrupper og dokumenter.
Sommerlejr til at organisere årsmødet.
Dome of Visions til Lejre ☺
Alle folk i Lejre til at låne deres cykel ud, til at leje et værelse ud. Børnepasning i Domen.

MØDET afholdes 22-23-24 april 2016 (Store Bededag)
Arbejdsgrupper:
•
•
•

Logistik, indkvartering, mad, fundraising, aktiviteter, workshops,
Koordineringsmøde – evt. efter sociokratimodel (double link mellem arbejdsgrupper og
koordinering)
Glokal involvering, bred invitation

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Invitation til foreningerne ud fra en køreplan – efter sommerferien.
Fælles ansøgning til Ildsjælepuljen – forprojekt omkring at lave årsmøde? (Nok ikke realistisk)
Nordisk ministerråd, Velux-fonden, Nordea,
Convergence, kongress, konference?
Vi kan overveje at søge til en sekretariatsleder i Ilssjælepuljen, hvis det passer ind i deres fundats.
Andreas fra FVF – Citizen UK foredrag
Arbejdstitel – det fælles bedste? Hvilket navn? Grøn Navigation
Møder med andre aktører – Friluftråd, kommuner, etc – for at få bredde.
Hvornår skal de næste foreninger inviteres ind?

4. SAMARBEJDSAFTALER
SAMARBEJDSAFTALER
•
•
•
•

•
•
•

Kong Græs 2016
Påvirkning af kommunalvalg i 2017
Husstandsomdelt avis - folkepjece om fremtidens Danmark
Arbejdsgrupper på tværs af foreningerne – beskæftigelse, uddannelse, netværk, fælles kalender,
grøn medieplatform, fælles blad, Grøn Ambassade (Søren Hermansen inviterer),
Folkeoplysningsforbund for alle grønne undervisningsaktiviteter, fagligt netværk,
Visionsværksted - Donella Meadows
Bæredygtighedscentret (støttet af Veluxfonden) m. Steen Hildebrandt mfl. Muligt samarbejde.
Netværksmiddage

5. Møde i Beskæftigelsesudvalget
Ditlev: Gik godt, fik energi. Bred repræsentation af de politiske partier. Spørgsmål fra SF, Enhedslisten og
Dansk Folkeparti.

6. Grøn ambassade
Vi afventer Søren Hermansens invitation ☺

7. Næste møder:
26/8 – 2014 kl. 17 møde i Miljøpunkt Østerbro – Vennemindevej 39, Østerbro
1/11 – 2014 kl 11 møde på Orø, Kattekærstrædet 8, 4300 Holbæk

