
Levefællesskab 

 
 

Referat fra 16. Møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Onsdag d. 6. april 2016 

 

Deltagere: Birthe, Anne-Mie, Lars, Anna, Gitte, Uffe, Lise, Lene, Peter, Susan, Kaj, Claudia 

og Flemming 

 

Dagsorden: 

1. Lars blev valgt som ordstyrer og Kaj som referent  

2. Ressourcer i gruppen til det fortsatte arbejde 

* Lars Overvad Nielsen har p.t. ikke kapacitet til fortsat at være den primære ressource 

i foreningen. Det næste halve år vil det forventeligt være sådan at Lars alene kan 

deltage med arbejdskraft svarende til menigt medlem, dog fortsat som ansigt ud ad til i 

forhold til foredrag, nye medlemmer og kontaktperson til foreningen.  

* Karen vil blive spurgt angående overtagelse af mødeindkaldelse/dagsorden for 

møderne på Huset.  

* Claudia og Susan påtog sig arbejdet med kontakt til kommune og Fondsansøgninger. 

* Lars sender hvad han har af inspirationsmateriale fra bl.a. Hertha. Alle andre er 

velkomne til at byde ind med.  

* Flemming vil gerne være tovholder på visionsweekender sammen med personer, der 

tilbyder sig ad hoc fra gang til gang.   

* Peter tilbyder mere involvering i gruppens arbejde efter august 2016. 

Der var en diskussion angående brug af e-mail/facebookgruppe/hjemmeside 

vedrørende kommunikation med medlemmer/følgere etc. E-mail vil som sædvanlig 

blive brugt til mødeindkaldelse og kontingentopkrævning. Sideløbende vil 

mødeindkaldelser og inspirationsting/aktiviteter blive annonceret på gruppens 

facebookside som hidtil. 

* Lise arbejder på hjemmesiden, der med navnet levefaelleskab.dk er på vej til 

virkeliggørelse. 

 

3. Medlems kontingent 2016-2017 

Det er tid at opkræve nyt kontingent på 200kr/år.  

* Jytte-Marie sender opkrævning ud med kontonummer til Banken.  

 

4. Opfølgning på visions weekend 5.-6. marts 2016 

En inspirerende dag, hvor især placering og muligheder for etablering af 

levefælleskabet i området ved den gamle råstofgrav blev præsenteret og gennemgået. 

Der arbejdes videre med afklaring af  etableringsmuligheder på grunden, men der var 

også bred enighed om at andre placeringsmuligheder af levefælleskabet i Nordjylland 

åbne. 



  

5. Hvad sker der med Projekt ideen i Frejlev  

* Lars gennemgik planerne for boligudvikling på industrigrundene ”Kjærsgård 

Maskinfabrik og Saga Wood og Frejlev cementfabrik”.  

Udflytning af virksomhederne er ikke på plads, men planen indeholder en bebyggelse 

(træhuse – Saga Wood) på op til 200 boliger med almennyttigt boligbyggeri/ ejerboliger 

og socialøkonomisk virksomhed (Cafe Fair v. Fokus Fællesoplysning).  

Møde med rådmand/aalborg kommune positivt.  

Næste skridt borgerhøring i Frejlev om projektet.  

* Lars er guide for en studietur med rådmand/relevante embedsmænd til Hertha i Juli. 

Enighed om at området ved råstofgraven er det eneste interessante for 

Levefælleskabet – i samarbejde med det projekterede udviklingsområde på 

industrigrundene.  

* Flemming går videre med kontakten til Jørgen. 

* Lise undersøger mulige negative effekter fra den store Frejlev sender nærmere.  

* Andre placeringsmuligheder af levefælleskabet holdes helt åbne. Bl.a. blev Vittrup 

efterskole tæt på Børglum Kloster nævnt som en mulighed. 

 

6. Der var opfordring til deltagelse i Folke træf i Hvalsø – ”DET FÆLLES BEDSTE” i st. 

Bededags ferien.   http://detfaellesbedste.dk 

 

7. Næste møde er på HUSET, mandag d. 9. Maj 

 

Referent 

Kaj 

 

http://detfaellesbedste.dk/

