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Referat fra møde om Levefællesskab i Nordjylland 

Mandag d. 26. september, 2016 Huset i Hasserisgade 

 

 

Deltagere: Lars, Gitte, Kaj, Flemming, Preben, Claudia, Carsten, Line og Niklas 

Afbud: Peter, Lene, Sus, Anna, Lise og Jyttemarie. 

 

 

1. Kaj blev valgt som ordstyrer og Lars som referent 

2. Visions-weekenden, referat, Sus, Claudia, Lars 

Sus og Claudia har lavet et referat i form af en oplistning af alle de punkter der blev 

noteret på whiteboard i forbindelse med gruppens arbejde med de enkelte punkter. 

Materialet var udsendt som bilag inden mødet. 

”Referatet” blev godkendt. 

Der er dog et par opsamling som er nødvendig:  

Vi udarbejdede hver især personkort om de kvalifikationer vi har på vores CV. 

Kvalifikationer der bl.a. skal bruges som bilag i forbindelse med fondsansøgninger, så vi 

kan synliggøre hvilke kvaliteter gruppen bag levefællesskab i Nordjylland kan bidrage 

med. Disse kort skal alle medlemmer af ”Levefællesskab i Nordjylland” udarbejde og 

aflevere til Claudia (Mail: echo@email.dk) 

Gitte Basse guidede en meditation m. visualisering – de tegninger der kom ud af 

visualiseringen vil vi gerne vil vi gerne have samlet ind og brugt som grundlag for en 

kunstnerisk skildring vores vision. Send gerne en mail med indscanning af det billede du 

lavede til Gitte (mail: frk.basse@hotmail.com) 

 

3. Ny folder, Claudia, Lars 

Lars og Claudia har haft møde for at sammenskrive det materiale der foreligger i form 

af den eksisterende folder og noterne fra visions weekenden i august 2016. Resultatet 

af arbejdet var sendt ud som bilag til dagsordenen. Generelt opbakning til det der er 

lavet, dog brug for en ekstra redigering af teksten for at undgå enkelte gentagelser. Sus 

vil blive spurgt om hun vil redigere. (Sus har efterfølgende sagt ja til opgaven) 

Konkret blev det besluttet at det skal nævnes at andelsboliger også skal nævnes som en 

finansierings/ejer form.  



 

Hvem trykker og hvor mange? 

Vi udvidede dette underpunkt til også at være med fokus på intentionen bag flyer og 

hjemmeside.  

Enighed om at vi producere tre forskellige former for PR: 

Flyer: en A4 side med tekst på begge sider. Line Toft Jensen påtog sig opgaven at lave 

et forslag til en Flyer. Flyeren skal bruges til at omdele på relevante lokkationer i miljøer 

der tænker bæredygtigt og i fællesskaber. Alle i foreningen tænker over ideer til 

placering af flyer. Generelt forventes lave trykke omkostninger og vi producere efter 

behov. 

Folder: den reviderede folder skal produceres i farve tryk. Oplæg til farver kommer fra 

Tove Koch der også sidder med ansvaret for valg af farver på hjemmesiden. Vi mangler 

stadig en der kan sætte folderen op. Uddeles til folk der viser positiv interesse for at få 

mere information. Trykke prisen har tidligere vist sig at være 1kr. pr A4 side. Vi 

forventer 8-12 sider (A5) i folderen. Altså en trykke pris på 4-6 kr. pr. folder. Start oplag 

200 stk. 

Hjemmeside: Bruges som basis info om Levefællesskab i Nordjylland – alle nyheder 

bliver annonceret på hjemmesiden. 

 

4. Hjemmeside, status og opgaver - Oplæg fra Preben 

Lise har lavet et godt stykke arbejde med skabelsen af hjemmeside, der i dag har 

hjemmeside adresser, web hotel og det første oplæg til indhold. Tak for godt arbejde. 

På sidste møde aftalte vi at Tove Koch skal overtage det videre arbejde med at 

færdiggøre arbejdet med hjemmesiden og der har derfor været møde mellem Lise og 

Tove for at lave en overlevering af materiale.  

Preben har også lovet at bidrage til arbejdet. Preben skal efter færdiggørelse af 

hjemmesiden være den der vedligeholder hjemmesiden. 

Preben har desuden påtaget sig at levere de færdige tekster til Tove, samt samle de 

billeder der vil være relevant at sætte op på hjemmesiden. 

Den skabelon som Lise har lavet holdes der fast ved.  

Preben introducerede det menu valg der arbejdes med når vi som bruger kommer ind 

på hjemmesiden. 

Hjemmesiden forventes præsenteret på næste møde. 

 

5. Facebook gruppe strategi - Oplæg fra Preben 

Vi har p.t. to forskellige Facebook grupper der er aktive. 

Efter oplæg fra Preben blev der enighed om at der i fremtiden skal gælde følgende 

vilkår for brugen af Facebook. 

Leve-fælles-skab i Nordlylland, er en lukket gruppe, kun for medlemmer af 

”Levefællesskab i Nordjylland, altså dem der betaler for årligt medlemskab af gruppen. 



Formålet er at vi her kan drøfte konkrete holdninger og lave personlige indlæg, 

herunder en beskrivelse af hvorfor og hvad det er den enkelte søger gennem det at 

engagere sig i skabelsen af et Levefællesskab i Nordjylland. Preben kontakter de der 

ikke har betalt for medlemskab af ”Levefællesskab i Nordjylland” og som i dag er med i 

denne Facebook gruppe for at orienter dem om at der skal betales for fortsat 

medlemskab af denne Facebook gruppe. Hvis de ikke ønsker at blive betalende 

medlem, vil de blive overført til Facebook gruppen ”Inspirations forum for 

levefællesskab i Nordjylland” 

 

Inspirations forum for levefællesskab i Nordjylland, er en åben gruppe for alle der har 

interesse i at følge projekt og ideer fra sidelinjen. Det kræver ikke medlemskab i form af 

kontingent og du kan frit komme med inspiration. 

Når der i fremtiden skal sendes væsentlige beskeder ud til medlemmerne vil de både 

blive sendt som besked på Facebook siden Leve-Fælles-Skab i Nordjylland og som 

besked via Mail. 

Frem over skal mailadresserne være skjult når der sendes ud. Altså der skal være en der 

løbende føre kontaktoplysninger på medlemmerne herunder mailadresser. Lars 

Overvad fortsætter dette arbejde. Når der skal sendes materiale ud til hele gruppen 

sendes det derfor til Lars på mailadressen: larsovervad@gmail.com, herefter sender 

Lars mail ud hvor alle mail adresser er skjult ved at bruge adresse feltet Bcc. 

 

6. PR strategi 

Ud over de tiltag der er nævnt under punkt 3, 4 og 5 skal vi i løbet af vinteren forberede 

at kommer ud i medierne. Vi er allerede ud med et radioprogram på 30 minutter, det 

findes på radio Jupiter’s hjemmeside: https://www.radioaalborg.dk/levebofaellesskab 

Lars har kontakt til Videojournalist Benny Kristensen fra TV2 nord som i løbet af 

sommeren har produceret en række udsendelser om Fjordbyen i Aalborg. Han vil rigtig 

gerne høre mere om vores projekt og finde ud af om han selv ønsker at producere eller 

om han vil henvise til en anden journalist. 

Det skal fortløbende laves foredrag om ”Levefællesskab i Nordjyllan” Det har vist sig at 

være bedst med promovering i Huset i Hasserisgade (20-30 deltagere hver gang). Lars 

tager initiativ. 

Aviser skal have folderen tilsendt med oplysninger om kontakt person. 

Lokalaviser, skal have presse meddelelse der kan bruges når vi ønsker kontakt til et 

lokalområde. 

Fødevare markedet i Nord Kraft er oplagt at kontakte for at holde foredrag og evt. have 

en bod nogle måneder for at fortælle om vores tiltag. 

Fødevare Fællesskabet, skal kontaktes for at høre om de vil have vores Flyer liggende. 

Økologiske gårdbutikker skal kontaktes for at høre om de vil have vores Flyer liggende. 

 



7. Sommerens studieture til etablerede fællesskaber, fælles referat 

De der har deltaget har fået et meget stort socialt udbytte af at deltage. Lært hinanden 

bedre at kende og haft fælles oplevelse af stor synkronicitet når grupperne begav sig ud 

på turene. 

Der er lavet notater fra de enkelte studieture (som vil blive lagt som underpunkter på 

hjemmesiden?) 

 

Punkterne 8 – 11 blev behandlet under et. 

8-11. Nyt punkt: Igangværende mulige lokalisering for Levefællesskab i Nordjylland 

Der er ikke nogen af de lokaliteter vi har haft fokus på der kan tilgodese hele vores 

ønske liste. Vi skal fortsat søge mulige lokaliseringer og samtidig være opmærksom på 

ikke at bruge for maget energi på indsamling af dato og perspektivering før vi 

forelægger det på et møde og beslutter om der er potential eller ej. 

Bisnab – Hals efterskole: konkurs bo der forventes at komme på tvangsauktin snrest. 

Potential men kun for en mindre gruppe, 12-18 boliger da der ikke er mulighed for 

udvidelse og nye bygninger. Forventeligt vil der kunne købes en stor bygningsmasse for 

forholdsvis få kroner, penge vi ikke har p.t. Ikke basis for at gå videre med sagen. 

Frejlev projekt: Lars har været tæt på projektet og kan se at det udvikler sig til i første 

omgang at blive til et meget kommercielt projekt hvor der forventes at opføres ca. 200 

lejeboliger og et mindre antal lejeboliger som etagebyggeri. Flemming har haft flere 

samtaler med ejeren af grusgraven som på meget lang sigt kan udvikle sig til en mulig 

placering af Levefællesskab, men Aalborg kommune forventes ikke at ville støtte et 

sådan projekt når der lige er sat gang i lokalplan for det ovenfor nævnte. Ikke basis for 

at arbejde videre med projektet. 

Vi vil gerne i dialog med Aalborg kommune om muligt samarbejde om placering. En 

henvendelse kan bl.a. bygges på Aalborg Commitments 2004, hvor Aalborg by lægger 

navn til en bæredygtig udvikling og principper for en sådan. Levefællesskabet bidrager 

til at opfylde rigtig mange af de punkter som Aalborg kommune har tilsluttet sig. I øvrigt 

er det grundlaget for et større europæisk samarbejde mellem byer i hele Europa, 

dermed mulighed for EU midler.  Mulige kontakt personer: Borgmester Thomas Kastrup 

Larsen, Anders Du Mont-Thygesen der er leder af bæredygtigheds sekretariatet ved 

Aalborg kommune. 

Preben foreslog Nørholm som en mulig lokalisering – alle der deltog i mødet anbefalede 

at der arbejdes videre med den ide. Preben tager kontakt til lokale repræsentanter for 

at høre om et muligt samarbejde. Konkret er der et areal mellem Nørholm landsby og 

skolen som er potentielt. Noget af grunden har fjordudsigt. 

Rebild kommune er fortsat interesseret i et samarbejde, vi skal løbende vurdere 

hvornår det er det rigtige tidspunkt at kontakt borgmester og forvaltning. 

 

 



12. Merkur Bank-skiftet, Lars 

Der er ikke kommet svar på henvendelse om oprettelse af ny forenings konto. Lars 

rykker for svar.  

 

13. Konto-nummer til medlems-kontingent? 

Ind til vi forhåbenligt bliver godkendt til at have en konto i Merkur Andelskasse så er 

vores foreningskonto i Jyske Bank: Reg.Nr. 5079 Konto nr. 0001662948 

Dette oplyses til de som Preben kontakter i forbindelse med besked om at fortsat 

medlemskab af Facebook gruppen ”Leve-Fælles-Skab” kræver betaling. 

 

14. Samlet strategi-plan for det videre arbejde 

Vi skal have hjemmeside og ny folder færdig. 

Der skal skrues op for PR i løbet af vinteren og foråret, med foredrag og avisartikler. 

Målet er at vi skal have flere aktive deltagere i foreningen og at vi skal gøre os synlige 

for interesserede samarbejdspartnere, herunder kommuner, boligforeninger, 

arkitekter, landsbyer og ejere af grunde der vil være interesseret i at forære eller sælge 

grunde billigt.  

Vi skal afsøge de muligheder der måtte findes i forhold til fonde, samarbejde med 

pengeinstitutter, bygherre og crowdfunding. 

Løbende skal vi være på udkig efter større institutioner, der kommer på tvangsauktion, 

her forventes det at vi kan få mange m2 til meget få kroner. Faktisk er det somme tider 

at plejehjem, skoler og lignende foræres væk, mod at de der får bygningerne overtager 

drift og vedligehold. I Vrå er der endda dannet en forening der overtager bygninger 

sætter dem i stand og tilbyder dem til nye initiativer, iværksættere og fællesskaber. 

 

15. Landkort over placerings-muligheder, Gitte 

Gittes datter er i gang med studiet som landinspektør, derfor har hun mulighed for at 

lave kortmateriale, hvoraf det fremgår hvilke bindinger der ligger på de forskellige 

områder i Nordjylland. Vi vil rigtig gerne bruge dette tilbud til at få vist hvor der er 

kystbyggelinjer, fredskov, højspændings master, registreringer af forurenede grunde, 

planlagte større infrastruktur ændringer, som reservationer til motorveje, jernbaner, 

storcentre samt hvis det er muligt at få et overblik over lokalisering af svine-farme. 

 

16. Evt. og næste møde 

Opfordring til deltage på temadage for nye økosamfund d. 5. og 6. november 2016. 

Dagene er arrangeret af Landsforeningen for Økosamfund og finder sted i 

andelssamfundet Hjortshøj. Se mere på: 

https://www.facebook.com/events/336458396714355/?notif_t=event_invite_reminde

r&notif_id=1476780874691849 



Næste møde blev aftalt til mandag d. 31. oktober. Desværre er det blevet nødvendigt 

at ændre datoen til onsdag d. 2. november kl. 19 i Huset i Hasserisgade, lilla 

mødelokale. Vi mødes til fællesspisning kl. 18.00. 

 

 

Referent 

Lars Overvad Nielsen 


