Referat - Bestyrelsesmøde
Lørdag den 9. december (+Julefrokost)
Mødet afholdes i Andelssamfundet i Hjortshøj, hos Niels og Pia

Faste indledende punkter
1. Velkommen til bestyrelsesmødet – runde med siden sidst
2. Valg af mødeleder og referent – Louisa og Rebecca
3. Godkendelse af dagsorden og referat af sidste bestyrelsesmøde Godkendt

Orienteringspunkter
4. Orientering
Niels: LØS arbejder med at få bæredygtighed ud gennem højskolerne. uge 46 og 47 på Brenderup
har i 2017 haft større succes end første år og de vil gentage kurset i 2018. Brandbjerg vil i 2018
have et tilsvarende kursus. Der er også dialog med Hvidebjerg.
KU vil gerne lave et sammensmeltet kursus med teoretikere fra KU og Praktikere fra LØS netværk
under det kommende Sustainability Center.
COMPASS:
Antropologi og statsvidenskab + 9 grønne foreninger laver forskning sammen. Solution Lab
workshop i AIH skabte stor begejstring. De vil gerne lave en database over bæredygtige løsninger
og støtte LØS filmprojekt. Der er hul igennem og projektet har stort potentiale og perspektiv.
Vinge har kontaktet COMPASS projektet om at få del i projektets viden.
De internationale projekter lukkes. Det er besluttet på bestyrelsesmøde. Der er for meget ekstra
arbejde i at køre de projekter og den energi tages fra de potentiale lokale projekter i Danmark.
Det internationale udvalg søger afklaring.
Fælles bedste status.
Det har trukket tænder ud at opsige Britta. Hun endte med at afvise 4 af de 5 opgaver hun var
blevet ansat til at løse. Styregruppen har været gennem et stormvejr. LØB er ude. PermakulturDK
har ingen repræsentant, men bakker op. 6 nye grønne foreninger er blevet spurgt om deltagelse.
Noah og Verdens Skove vil nok gerne deltage. Samarbejdet med Vejle er godt.
Vi har fået adgang til Spinderihallerne og en skole og en del af Strøget.
Vi er blevet medlem af Foreningernes hus i Vejle som giver gratis adgang til lokaler.
Grønt Forum med 162 borgerforeninger i Vejle var ledet af Britta, men også en der hedder Dana.
Dana er endnu tilbageholdende. Men der er udsendt møde indkaldelse om foreningernes evt
deltagelse i DetFællesBedste.
Efter kommunalvalget er vore nye tætteste samarbejdsparter fra DF, men lederen fra det politiske
udvalg over ham er fornuftig og et møde med hende er sat op.
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Ross ville tidligere gerne give 150.000 til DetFællesBedste og ansøgning er sendt.
Ross har været noget led ved historier om intriger mellem grønne foreninger. Ansøgningen er lagt
lidt på hylden men tages forhåbentlig op.
Anette Buhl (Tanjas vikar) skal sætte gang i fundraising så der kan findes løn til en
kommunikationsmedarbejder på DetFællesBedste Vejle. DetFællesBedste er vokset fra 35 til 65
foreninger der støtter op. Ledelsesgruppen er pt kun LØS og Omstilling dk.
Louisa: Bofællesskabs nørder fra USA på besøg.
De så 6 forskellige fællesskaber i Østjylland. Efterfølgende mødtes de fællesskaber til fest og det
har været en øjenåbner og vi fortsætter traditionen en gang i kvartalet.
Der skal afholdes en inspirationsworkshop som skal få opstartere til at mødes med de erfarne
rotter. De to der står for det vil lave flere af slagsen og af forskellig slags, forskellige segmenter.
Bofællesskaber.dk er blevet shinet op og har dermed fået nyt potentiale.
Rudy som står bag har nu store ambitioner om vidensbank, konsulent virksomhed og kursus
afholdelse.
Almenr er også en virksomhed der vil være konsulenter for borgere eller kommuner som ønsker
hjælp i fællesskabernes fødselsfase.

Behandlingspunkter
5. Bestyrelsen – hvem varetager hvilke roller fremover. Sikring af beslutningsdygtighed. Antal
møder frem til GF m.v.
Da Tatjana træder ud af bestyrelsen pga. travlhed med andre projekter, har vi på mødet valgt at
Louisa er ny forperson og Niels er næstforperson. Kurt fortsætter som kasserer. Derfor er vi nu 6 i
LØS' bestyrelse. Hvis 3 er tilstede ved et møde, er vi beslutningsdygtige.
6. Bofællesskaber i LØS
Louisa præsenterer et punkt, som vedrører gruppen bofællesskab.dk. Skal vi evt indgå samarbejde
med dem? Er vi bevidst om at nogen fravælger os/LØS fordi de ikke opfatter sig som økosamfund?
Skal vi ændre navn? Vi taler om det igen på næste møde.
7. Status på økonomien
Pia gennemgår økonomien. Der ser ud til at være et lille positivt overskud, som går med over til
2018. Se det færdige budget når det kommer. Pia, Kurt og Niels laver endvidere budget med kendte
indtægter og udgifter for 2018.
8. Det Fælles Bedste – forslag til fremtiden for DFB. Folketræf maj 2018 – LØS’s deltagelse heri
Niels præsenterer en udvikling af Det Fælles Bedste som han har drøftet med
samarbejdspartnerne. NOAH og Greenpeace er interesserede i et samarbejde.
Mulige events: Fællessang og fakkeltog i de forskellige byer. Karavaner.
Have på en nat. Bæredygtige skoler som arbejder på ting i lokalsamfundet, der sætter fokus på
bæredygtighed. Mulige foreningsevents: Alternativ regering - hvert år mødes alle de grønne
foreninger, og laver lovforslag til hvordan vi kan få et mere bæredygtigt samfund.
9. Stillingsbeskrivelse for Christian Krog Rasmussen som koordinator af LØS-bladet og fundraiser
Christian bliver ansat som fundraiser og koordinator på LØS-bladet. Derpå er det Christian, Lotte og
Niels som varetager, tematiserer og sørger for trykning af LØS-bladet.
10. LØS’ hjemmeside
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Vi søger om midler til at forny LØS' hjemmeside. Christian sørger for opbygning af den nye
hjemmeside. Louisa forslår at vi kan have konsulenter osv. Inden for bæredygtig udvikling koblet på
vores hjemmeside. Deres arbejde og service er bruger-rated, så vi ikke skal tage stilling til om vi kan
bakke op om hver enkelt.
11. Blad
• Redaktion (se pkt 9)
• Næste nummer – tema og midtertema: Niels kommer med forslag til næste LØS-blad - 'Det
gode liv'. Det kan indeholde hele bæredygtighedshjulet.
• Genoptryk af #79 og #80, - optryk af 78-82 til brug for fx gymnasier
12. Danske Projekter i LØS
• Filmprojekt: 17 film om 17 økosamfund projektet er blevet til at Helle Solvang fra Gaia Trust,
som er filmskaber gerne, sammen med Fie Ambo, vil lave en film a la Demain. Susan vil
gerne lave x antal små helt kort film om økosamfundene. Det er frivilligt arbejde men med
kørsel betalt af LØS.
• Startpakkeprojekt: Hvad skal man gøre, når man starter et økosamfund? Det spørgsmål får vi
tit. Vi ved jo en del, men mangler en detaljeret pakke som indeholder jura og forskellige
varianter af økosamfund..Rebecca checker manual fra Det Grønne Hus.
• Innovationscenter
• Økosamfund som læringsrum – anvendelse af det færdige projekt i økosamfund
• Økobykvarterer – opstart af økosamfund i byer: Hvordan laver vi øko-bykvarterer? Samle
viden og facilitere processer som får det til at ske
• Hjemmeside
• Provisionslønnede fundraisere
13. Udvalget
Vi har fået en mail fra Prokop. Vi holder et fysisk møde i januar med Prokop, Camilla og de andre fra
udvalget, og taler om fremtiden. Vi ønsker fortsat samarbejde, men måske skal udvalget ændres.
På sigt finder vi ud af, hvad der er behov for.
I budgettet for 2018 vil der ikke blive afsat penge til udvalget.
14. Kurser ”Bæredygtighed og Omstilling” fremover – flere højskoler involveret
Brandbjerg og Jyderup højskoler og andre er meget interesserede i kurset Bæredygtig Omstilling.
Det bliver en del af de samme undervisere som på Brenderup.
15. GENERALFORSAMLING og årsmøde maj 2018 under Folketræffet i Vejle
• Nedsættelse af arbejdsgruppe, Niels og Louisa
• GF og Årsmøde er LØS’ 25 års jubilæum
Vi holder Generalforsamling og årsmøde d.12.maj. 2018 i Vejle under Folketræffet.
Vi har også 25 års jubilæum.
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Faste afsluttende punkter
16. Eventuelt
Bestyrelsesmøde Hjortshøj 24. feb. kl.10
Bestyrelsesmøde Thy 31. marts kl.10
Rundtur 1.-4. april.2018
17. Mødeevaluering
Vi har nået mere. Meddelelser mere kompakte og korte, så vi hurtigere kan træffe en beslutning.
Konstruktivt. Med plads til afstikkere. Hyggeligt og effektivt. Vi har nået at boble på ideer.
Luksus forplejning af Pia :-)
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