
Referat af 18. Møde om Levefællesskab i Nordjylland, mandag d. 13. juni 2016 

Afbud fra Kaj, Anna, Lise, Birthe og Egon. 

1. Valg af ordstyrer: Lars 

Valg af referent: Peter 

 

2. Planlægning af visionsweekend den 13.- 14. august. 

Claudia vil gerne komme med et oplæg om et økosamfund i Portugal. Hun vil  deltage i et 

onlinekursus om stedet, men gerne sammen med en anden, (der bl.a. kan hjælpe med det engelske). 

Det kan ikke lade sig gøre at holde visionsweekend på Holtbjerggaard i weekenden 13.-14. august. 

Lars appellerer til, at vi holder fast i datoen. Skal vi leje en spejderhytte eller evt. holde det hos 

Flemming? 

Vi kan også overveje at nøjes med at holde en enkelt visionsdag. (Kan afholdes på 

Lyngbjerggaardskolen) 

Preben foreslår, at vi laver et print af vores foreløbige arbejdspapirer, principper og beslutninger, der 

uddeles til nye medlemmer af gruppen. Lars påtager sig gerne at finde og samle diverse relevante 

dokumenter. Lægges også i Dropbox og på Facebook. 

Susan uddelte et papir med en lang række spørgsmål. Det drejer sig om afklarende spørgsmål til 

diskussion for at opnå en forventningsafstemning, - med fondsansøgning og det videre arbejde for 

øje.  

 

3. Vi skal have øjne og ører åbne for mulige steder, der kan have interesse for os. 

 

4. Valg af pengeinstitut for foreningen. 

Der er 47 betalende medlemmer i foreningen.  

Der er forslag om at skifte bank fx til Merkur, Folkesparekassen, Coop.  

Preben anbefaler kraftigt Merkur, da deres værdigrundlag stemmer fint overens vores værdier. 

Desuden har Merkur netværk og erfaringer, der kan være værdifulde for os. 

Det vedtages, at vi skifter pengeinstitut til Merkur. Lars og Jytte Marie holder et møde med 

Merkur. 

 

5.  Nyt fra gruppen, der var på inspirationstur lørdag d. 11. juni. 

Gruppen har været på tur rundt på Djursland. 

 

GROBUND-projektet: Steen Møller fra Friland arbejder på at få 100 mennesker til at skyde 50.000 

kr. i oprettelsen af en fabrik til fremstilling af røgvaskere samt halmelementer, der kan gøre 

byggerier billige og miljørigtige. Skal bl.a. anvendes ved etablering af et levefællesskab i området. 

Der ligger nogle fantastiske fabriksbygninger nær Ebeltoft Færgehavn. Bygningen skal samtidig 

være en form for Kulturcenter. Der oprettes en styregruppe på 4 personer. 

 

Besøg på Rønde Baunehøj: Et bofællesskab. Oprettet på mindre end to år. Byggeriet er af høj 

kvalitet – men også dyrt. 

Rønde Skovbørnehave: – Danmarks største halmhus. Dejlig atmosfære, - lyst, god akustik, fint 

inde-klima. Ved besøget i Rønde blev man opmærksom på, at der findes bly i vores vandhaner, men 

børnehaven havde en blyfri vandhane: Zeromix Blyfri. 

Gitte mener, at inspirations-turene skal betragtes som arbejde. Sommeren kan fint bruges til ture ud, 

hvor vi hurtigt kan samles og tage af sted. Der er på denne tur allerede etableret gode og anvendelige 

kontakter. 

 

Friland: Mødte Karoline Nolsø, ekspert i permakultur-dyrkning.  



 

6. Opfordring til at deltage i inspirerende aktiviteter 

Opfordring til at vi deltager i de kommende inspirationsture:  

1. AndelsSamfundet i Hjortshøj d. 18. juni. 

2. Frilandsmessen på Friland d. 26. juni. (Se yderligere i dagsordenen). 

 

7. Hjemmeside 

Gruppen, der var på Djursland, mødte en ung mand, der lød til at kunne fremstille en egnet 

hjemmeside for os.  

Lars har talt med Tove Koch, som gerne vil fremstille en hjemmeside – gratis! Lars bringer Lise og 

Tove sammen og sætter arbejdet i gang. Tove bedes om at udarbejde en tidsplan. 

Preben giver tilsagn om at ville vedligeholde hjemmesiden. 

 

8. Næste møde bliver visionsweekenden d. 13.-14. august. 

9. Eventuelt.  

Anna og Lars tager til Sjælland for at høre om støtte til et projekt på Langeland som skal bygge på 

økologisk tankegang. Inspiration til lignende projekt i Nordjylland. 

 

 

Referent: Peter Rasmussen. 

 

 

                                                                                                                       

 

 

 

 

 

 


