
8. møde om Levefællesskab i Nordjylland 

mandag d. 15. dec. kl. 18.30-21.30 i Huset i Hasserisgade. 

 

Til stede: Ingelis, Jyttemarie, Gitte, Lars, Birthe Holt, Egon Jensen, Lene, Peter. 

Afbud: Anna, Preben, Lise. 

 

1:    Ordstyrer: Lars.   Referent: Peter 

2:   Opsamling fra referat fra mødet den 19. nov.: Dejligt og levende referat.  

3.    Foreningsdannelse. 

Efter en konstatering af at der ikke var kommet nogen kommentarer til de udsendte vedtægter, blev 

vedtægterne godkendt.    

Som bestyrelse er valgt:  

Formand Lars Overvad Nielsen, Kasserer Jyttemarie Vibe og Sekretær Kaj Henriksen.    

Suppleanter: Gitte Basse og Birthe Holt 

Kontingent på 200 kr. pr. person opkræves en gang årligt.  

 

4.   Vision for Levefællesskabet. 

Vi debatterede de udsendte visioner og kom vidt omkring. Der kom enkelte kommentarer til ordvalgene. 

De overordnede værdier blev godkendt.  

Den videre redigering med de fremførte kommentarer, skal munde ud i udarbejdelse af en folder og lægges 

ud på hjemmeside mv.  

* Hermed er version 1.0 godkendt til videre bearbejdelse. Lars er tovholder. 

 

5.   Forberedelse af visionsweekend d. 28. februar og 1. marts 

I forbindelse med afholdelsen af visions-weekenden i oktober 2014 blev det konstateret at der er behov for 

yderligere oplysning om Antroposofien og de muligheder der ligger i at relatere vores værdigrundlag ind til 

antroposofien.  

* Desuden var der et klart ønske om få ny viden om permakultur og biodynamisk jordbrug. 

Temaer, der ønskes taget op:  

Antroposofi - Jyttemarie og Ingelis, kommer med et oplæg der kan bruges som grundlag for perspektivering 

og drøftelser. 

Permakultur og biodynamisk jordbrug - Birthe Holt (Gartner på Hertha), kommer med et oplæg der kan 

bruges som grundlag for perspektivering og drøftelser. 

Strategi/handleplan og Pengeskabelse – Vi skal løbende holde gang i arbejdet med at skabe den struktur 

der er behov for, for at levefællesskabet kan manifestere sig. Lars kommer med et oplæg til fondssøgning 

og brug af Crowdfunding. 

Lars og Gitte planlægger weekenden. 

 

6.   Tidsplan. 

 Næste møde afholdes mandag d. 19. jan. 2015 kl. 18.30 i Huset i Hasserisgade. 

 (Interesserede kan deltage i spisning kl. 18.00.) 

 

Referent 15.12.2014, Peter Rasmussen/Lars Overvad.  

 

 

 

  


