Udbredelses-Cirklens (UC) beretning ved GF 2-4/10 2020
Siden den ekstraordinære generalforsamling 28/9 2018, var vi først i Sverige til et sociokratikursus
og efterfølgende til et planlægningsmøde i Himmerland, hvor vi sammen med bestyrelsen /
Kommunikations-Cirklen (KC) og Ressource-Cirklen (RC) udstukket en køreplan indtil GF.
UC har brugt kræfterne på at:
→ Invitere supplerende politikere og grønne organisationer til den aflyste GF i marts. Disse blev
ikke gen-inviteret til den nye GF d. 4/10 2020 GF pga. Covid-19 plads-restriktioner.
Grundet en mangel på aktive i bestyrelsen og Covid-19 måtte vi ændre planen helt - især fordi det
blev de samme som varetog KC som UC-arbejdet (Alan, Matawan og Phillip). Vores hovedindsats
blev reduceret fra både at skabe tilbud til medlemmerne og medlemspleje til næsten kun medlemspleje - dvs. at skaffe nye aktive som øko-samfund, bestyrelsesmedlemmer og cirkler (tidl. udvalg).:
→ Rekruttere nye øko-samfund (Velkommen til Skråningen I og II, Himmelbjerggården, Grobund,
Fællesskabet OBS).
→ Rekruttere medlemmer til UC (Velkommen til Morten, Caroline og Henrik),
→ Motivere medlemmer fra de eksisterende LØS-organiserede øko-samfund.
→ Sommer-rundturen: opdatere LØS:kontakt, udveksling af erfaringer (se rundtur-skriv herunder*).
→ Invitere supplerende til bæredygtigheds-festival og nye GF.
→ Et rejse-fællesskab og lokale formidlingscenter (med WWOOF.dk og Servas.dk)
→ Merchandise test om hvilke realistiske muligheder, der er for salg af indkøbsposer og T-shirts.
og ikke mindst
→ Samarbejde med BofælleskabDK OG de Grønne venner – omkring:
Fælles-sekretariat, -projekter, -politisk indflydelse, -kompetencer, -vidensbase…
Rundtur-skriv af Matawan:
I forhold til besøgene til Sjællands økosamfund, der er medlemmer af LØS, var det en virkelig
inspirerende og berigende oplevelse. Jeg, Phillip og Henrik gik til Svanholm, Fri og Fro, Dyssekilde
og Christiania og talte også med Egeskov og Hvileland, der er fremtidige økosamfund. Christiania
har inviteret de danske økosamfund til deres 50-års fødselsdagsfest næste år med en hel dag
dedikeret til os. Jeg har også talt med folk i Munksøgård, Fejø Omstilling og Åbakkehuse. En
længere rapport kommer senere til bestyrelsen eller udvalget, alligevel er dette de mest navngivne
ønsker og behov fra de økosamfund, vi spurgte:
At LØS kan være en bro mellem danske økolandsbyer.
At der sker flere udvekslinger mellem danske økolandsbyer.
At en bred Vidensbank realiseres.
At der er mere undersøgelse og deling om beslutningsprocesser, især om sociokrati.
At løsninger og systemer til at nå mere bæredygtighed gøres kendt. Især permakultur.
Fundraising.
Samarbejde med skoler og universiteter.
Politisk arbejde og lobbyisme for mere bæredygtighed. Supplering af Alan og Phillip:
At LØS formidler rådgivning og undervisning
At Grøn omstilling på alle planer får en stor plads udover samarbejds-facilitering.
At historiske folkemøde-bevægelse får en plads i LØS tankegang
At LØS faciliterer, hvordan man kan håndtere økonomi og juridiske forhold især ift. kommuner.
De nævnte øko-samfund blev på Sjælland suppleret med Skråningen 1 og Skråningen 2 og i Jylland
med Himmelbjerggården, samt (indenfor en uge) Fyn.

Himmelbjerggården (refereret af Alan) har udfordringer ift. zoonelov både ift. lokalplanen og andre
juridiske hindringer især pga Kommunen.
Øko-samfundet har 20ha jord blandet land- og byzone + 6000km2 overvejende boligareal, hvoraf 23 bygninger ud af ca 9 må de ikke bruge - tovtrækkeri med kommunen.
Stedet er et tidligere drengehjem og i dag er bygningerne i fin stand. For at få det godkendt som
konferencecenter, kræver myndighederne at det kommer op på det niveau, skal det leve op til hotelstandard bl.a. ift. brænd-myndighederne - Konferencecentret har deres formål som retreats, mødecenter og arrangementer (hvad de også kan tilbyde LØS) også ift. terapeuti-behandling for
virksomheder.
Himmelbjerggården har kompetente folk indenfor organisation
Ophængt, og kan ikke lige nu deltage i LØS arbejdet.

Bedste hilsner,
Phillip@okosamfund.dk

