Beretning til LØS’ generalforsamling 27. april 2019
Om: ”Folketræffet for Et Bæredygtigt Danmark”
Arrangeret af Det Fælles Bedste 10.-13. maj 2018 i Vejle
Beretning ved Niels Aagaard, der har været med som organisator for DFB siden 2015

1. Først lidt baggrund:
DET FÆLLES BEDSTE dannes i 2012. Markante aktiviteter / arrangementer er:
- Stormøde på Samsø 2014
- Folketræf i Hvalsø 2016
- Folkeavisen ved kommunalvalget november 2017
- Folketræf i Vejle maj 2018

2. Formålet med Det Fælles Bedste:
•

Samle de grønne kræfter

•

Vise de mange bæredygtige løsninger

•

Dele viden og inspirere hinanden

•

Nå Hr. og Fru Danmark

•

Starte civilsamfundets nye rolle

•

Skabe en bevægelse

•

Og blive langt stærkere

3. Folketræffet kort
•

Vejle kommune støttede med penge og fysiske rammer: Spinderihallerne, 3 parker i byen,
2 skoler, naturmuseet Økolariet, offentlige rum og veje. Det Fælles Bedste blev medlem af
Foreningernes Hus, der blev brugt til planlægningsmøder.

•

110 grønne foreninger og bevægelser deltog i de 3 dages Folketræf

•

Herudover var der kommuner og økologiske virksomheder. Samt højskoler, universiteter og
grundskoler, kirker

•

Der var 65 foredrag og workshops

•

8 paneldebatter om fremtidens bæredygtige landbrug, uddannelser, byer, økonomi m.m.
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•

Der var 2 film (bl.a. Jesper Theilgaards Climate Planet) – Musik 10 bands – Teater (3
forskellige teatergrupper) – Cirkus Mongo – Børneprogram – Fester – Alsang – Mad

•

Gåbusser – Cykeltaxier

4. Fremtiden
Folketræffets 3. dag var afsat til at snakke fremtiden for de grønne foreninger / Det Fælles Bedste
- Lørdag den 12. maj 2018 sad der godt 110 mennesker som snakkede fremtidens samarbejde
mellem de grønne foreninger og ildsjæle – fx
•

samarbejde omkring fødevarer, landbrug, permakultur, økologi,

•

samarbejde omkring handlingsplaner dvs. reformer for hele samfundsområder
– fx landbruget, transport, energi, byer

5. Vi er i gang med at skabe Det Fælles Bedste som en selvstændig forening
Stifter forening inden længe – konsoliderer netværk - laver sekretariat – har lavet vedtægter –
søger penge til sekretariat

6. Økonomien for Det Fælles Bedste
Overskud fra aktiviteter i 2017

55.190

Folketræf 2018

-38.116 – note 1

Administrationsudgifter

- 918

Revisor

-5.000

Overskud for året 2018

11.156

Note 1 – Folketræf 2018
Indtægter
Deltagerbetaling

69.804

Bidrag og fonde

256.272

I alt

326.076

Udgifter
Spinderihallerne:
Udstyr, mandskab, samaritter, forsikring etc.

-82.563

Tilmeldingsmodul, materialer til aktiviteter

-24.258
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Overnatning, forplejning aktører

-112.151

Transport aktører

-41.817

Pr: Film, badges

-32.252

Honorarer sekretær, musikere

-71.151

I alt

-364.194

Resultat

-38.116

7. Afsluttende kommentar:
Som en deltager sagde:
”Hele atmosfæren ved Folketræffet var præget af en venlighed, åbenhed, varme og
mellemmenneskelig interesse, som jeg levede højt på i flere dage”

Bedste hilsner

Niels Aagaard, april 2019
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