
 
Referat af 12. møde om Levefællesskab i Nordjylland 

1. juni 2015 i Huset i Hasserisgade 
 

 

Deltagere: Peter Rasmusen, Lene, Anna Vibe, Kaj Henriksen, Jytte-Marie Vibe, Birthe Holt, Egon, 

Helle Larsen, Gitte Basse, Lars  Overvad. 

1. Ordstyrer: Lars Overvad 

Referent: Peter Rasmussen. 

 

 

2. Foredraget den 12. maj. 

Generelt var det rigtig godt. Sekvensen om Hertha bør måske komprimeres lidt. 

* Onsdag den 23. sept. holdes endnu et møde i Fokus-Folkeoplysnings regi. Stedet kommer senere. 

Så nu har du en dato du kan melde ud, når du møder nogen der gerne vil høre mere om 

Levefællesskabet. 

 

3. Støtte til projektet fra Byens Rum. 

Byens Rum har flere af jer stiftet bekendtskab med i forbindelse med foredraget i maj. 

Byens Rum er bl.a. skabt for at kunne skabe et åbent og dynamisk rum for iværksættere. Byens 

Rum har også det formål at støtte græsrods projekter og byudviklings projekter (som vores) med 

rådgivning og praktisk hjælp. 

* Lars har været til møde med de iværksættere, der har til huse i Byens Rum. Her blev det aftalt at 

vi kan hente ydelser fra følgende iværksættere. 

Video: Der er lavet en video om levefællesskab i Nordjylland på 10 minutter og som bruges i 

forbindelse med foredrag. Denne video vil senere blive lagt op på den kommende hjemmeside. 

Vi skal have lavet en kortere video 1 – 1,5 min som er beregnet til Facebook og YouTube.  

* Lars arbejder videre med ideen og formidler kontakt til Kristian Rafn, som er indehaver af 

Giraffen Mini Film. Helle, Anna og Gitte vil gerne gå ind i opgaven.  

 

Fotograf: Der er tilslutning til ideen om, at vi alle bliver fotograferet.  

* Lars sender meddelelse ud om, hvor og hvornår.  

Det bliver Louise Dybbro, der fotograferer. 

      

Skovsgaard Event: Kathrine Skovsgaard har lovet at se på vores projekt og komme med inovative 

ideer til hvordan vi kan profilere os. Lars har møde med hende i denne uge. Vi venter og ser, hvad 

der kommer af input. (Mødet er efterfølgende blevet skubbet tre uger) 

 

Lille folder / flyer: Videogruppen vil også arbejde med denne opgave.  

* Lars finder kontakt person blandt de iværksættere, der er tilknyttet byens rum. 

      

4.  Næste visionsweekend.  

Datoerne flyttes til 22.-23. august.  

* Kaj og Lise er tovholder.  

* Lise vil gerne holde oplæg om bæredygtighedsprincipper.  

* Gitte vil kontakte en arkitekt, der muligvis vil kunne komme med oplæg.  

Vi kigger mere på indholdet af weekenden. 

 

5.  Studietur til levefællesskab på Samsø -? 

Lørdag d. 29. aug. eller lørdag d. 19. sept.  

* Lars undersøger.  

Vores interesser er: Hvordan kan man realisere opbygning af et levefællesskab? Cirklen - hvordan 

fungerer det i samspil med det daglige liv? Biodynamisk landbrug? 

 



 
 

 

6. Hjemmeside 

* Betaling via kassereren. 

Domænenavn:  Levefællesskab.dk er allerede optaget af en person i Hertha’s sekretariat.  

* Lars vil kontakte Allan Elm fra Hertha, vedrørende navnet "Levefællesskab.dk", måske han vil 

overdrage domænenavnet.  

* Alternativt kan vi bruge domænet levefælleskabnord. 

   

7.  Orientering om projekt "Startpakke for Økosamfund". 

Lars orienterer. Der er pt. 20 økosamfund under etablering! Det vil være godt for os at deltage i 

netværk med disse grupper. Der kommer en konference om økosamfund til foråret.  LØS vil 

opbygge et egentlig sekretariat.  

* Lars vil sende en visionsplan fra LØS med ud til alle. 

 

8. Tidsplan 

* Visionsweekend flyttet til 22.-23. sept. 

Ekskursion til Samsø engang efter sommerferien. Mulige datoer: 29. aug. eller 19. sept. 

 

9. Arbejdsgrupper:  

Visions-weekend:   
* Kaj og Lise. 

Fondsudvalg:  Helle vil gerne være behjælpelig med fondsansøgninger.  

* Lars sender materiale om potentielle fonde der kan søges. Materialet er udarbejdet af TEAM 

Suell, der er en professionel fondraiser. 

  

10. Næste møde:    

Mandag 22. juni på Egholm. Færgen kl. 17. Vi medbringer madkurv til fællesbord.  

* Lars undersøger. 

 

11. Eventuelt   

* Høstmarked i Hertha 5. sept. 

* Jyttemarie trykker 100 pjecer mere.  

* Lars tager 30 pjecer med til "Alternativet"s arrangement d. 2. juni. 

 

 

 

Aalborg 01.06.2015, Peter Rasmussen. 

 

       

      

      

        

      

   


