
Referat fra Levefællesskabs mødet 16. Sept. 2014 / 17.30-21:15 

 

Tilbagemelding fra Rebild Kommune samt diskussion heraf 

• Vi har modtaget skriftligt afslag på trods af, at der ikke er kommet en enlig skriftlig 

ansøgning 

• Borgmester Leon Zepelin ringede Lars op og godtgjorde, at man gerne vil have et 

Levefællesskab indenfor kommune grænsen og ønsker at støtte det med alternative 

placeringer. 

• Rebild By og Støvring er ikke en mulighed iflg. Bormesteren, hvilket er problematisk ift. 

offentlig transport i de mindre omkringliggende samfund. 

• Baggrunden herfor angives til at være relateret til fremadrettet mulighed for at udvide 

eksisterende beboelse og ikke ønsker at ”afskære” kommunens muligheder fremover. 

• Offentlig transport er en væsentlig faktor for Levefællesskabet. 

• Når vi kommer længere hen i forløbet bør vi udarbejde materiale, som flere kommuner kan 

forholde sig til – tanken om at sende vores projekt i ”udbud” 

• Placering er vigtig for alle aldersgrupper og bør have prioritet i vores projekt; ikke mindst 

for at kunne gøre projektet attraktivt for nye ”medlemmer”. 

• Nordjysk Bank støtter projekter i udkantsområder med 50.000.- Se under: 

www.detvibraenderfor.dk 

 

Drøftelser af Visions weekend 

• Kort præsentation af det sommerhus vi skal være i 

• Mht. mad: alle bidrager til det store fælles bord 

• Morgenmad er der sørget for begge dage 

• Hver kommer med mindst tre hovedprioriteringer, som vi kan inspireres af 

• Vi har p.t. ingen facilitator til visions-weekenden. Et godt råd fra Thorkild: Start der hvor 

energien er! 

• Vi tror på, at vi selv kan afholde weekenden 

• Vi vil gerne gå til visions-weekend med et sæt af emner vi skal tage op. Inden vi mødes 

næste gang skal der ligge en skriftlig tilbagemelding til Lars vedr. de emner man ønsker 

taget op på weekenden. Alle bør melde ind – også dem der ikke deltager 

• Prioriteringen af indkommende emner bliver foretaget ved næste møde (Oktober) 

• Valgte emner skal faciliteres på weekenden – ud fra de emner der er valgt skal der udpeges 

en facilitator der tager ansvar for processen (planlægning og gennemførsel) 

 

 

 



 

Pause 

• Aktiviteter/udflugter i nærmere fremtid: 

- Fremtidens Landsbyer – Ryslinge Højskole 11.-15. Oktober 

- Landsforening økologisk byggeri (link: http://lob.dk/lob/2014/09/27/lobs-inspirationstur- 

2014/) 

• PR i fremtiden bliver relevant – involvering af pressen etc. 

• Næste møde: onsdag 8.10 – 17:30, Huset Hasserisgade 

• Der er etableret kontakt med Landsforening LEV med henblik på 

• Lars har arrangeret et besøg i Hertha for Bittebæk Steiner Børnehave' ansatte/forældre (12 

pers) – positiv respons. Lars overvejer en opfølgning med henblik på yderlig dialog 

 

Referent: Peter 


