Referat
Kernegruppemøde
20. december 2017
1. Velkommen og hurtig navnerunde.
Til stede: Tine, Majken og Camilla.
2. Valg af referent.
Majken.
3. Nyt fra grupperne.
Udsat til næste møde, da der ikke var grupperepræsentanter fra alle grupper til mødet.
4. Opsamling på sidste Kernegruppemøde.
Udsat til næste møde, da der ikke var grupperepræsentanter fra alle grupper til mødet.
5. Forslag til strategisk arbejdsdag i Fødevarefællesskabet.
Vi talte på mødet om at arrangere en kombineret tema-/arbejdsdag for alle medlemmer, så vi ved
fælles hjælp kan sætte lidt mere struktur på de administrative opgaver i gruppen samt tale om,
hvilken retning vi gerne føre foreningen i.
De indledende tanker var at spise sammen – evt. få mad ude fra, hvis det er muligt at indhente
midler dertil. Det vi gerne vil tilbyde er et dagsprogram, med oplæg fra en spændende og relevant
foredragsholder og på den måde kombinere arbejde og fagligt indhold.
Forslag til indhold: 4 timers varighed f.eks kl. 10.00-14.00: 1 times foredrag, 1 times spisning og 2
timers arbejde. Gøre det nemt for medlemmer med børn at kunne medbringe dem. Forslag til
location: Evt. i halmhuset.
Forslag til mad: De voksne arbejder mens børnene laver mad med børnene eller mad fra Café
Kosmos.
Forslag til indhold: 3 udvalgte producenter kommer og fortæller om deres produkter og
sponsorerer råvarer til madlavningen.
Forslag til foredragsholdere: En fra økologisk Landsforening, noget med insekter, noget med tang,
noget om hydroponik, noget om sankning i byrummet.
Overvejelser: vi kan planlægge det sådan at vinderen af næste bæredygtighedspris kan komme og
holde et oplæg.
Lægge det i kombination med bivoks-workshop – pastaworkshop.
Vi snakker og samler op igen næste gang.
6. Fødevarefællesskabets retning.
Punkt fremsat ud fra et ønske om at være en forening, der er med til at sætte en dagsorden i
Odenses kulturliv og lave endnu flere spændende ting for medlemmerne, for at puste til
fællesskabsfølelsen.

Forslag der blev drøftet i denne sammenhæng:
-

Muligheden for at arrangere forskellige ting for medlemmerne:
o Filmvisninger
o Fællesspisninger
o Madlavningskurser

-

Sætte medlemmerne kompetencer mere i spil (hvis de har lyst). Fx yoga, massage,
bivoksværksted, mv.

-

Lave et spørgeskema til medlemmerne for at finde ud af, hvorfor har folk meldt sig ind. Hvilke
ord identificerer de med fødevarefællesskabet. Hvor vil de gerne have det skal hen. Hvad vil de
gerne have fællesskabet tilbyder.

-

Mulighed for en ”autonom” arrangementskalender, hvor medlemmerne kan lave deres egne
arrangementer og slå dem op på Facebook. Det kræver nogle retningslinjer – forslaget kan evt.
drøftes til en strategisk arbejdsdag.

7. Nyt navn til ”Kernegruppemøderne”.
Regina har tidligere forslået at ændre navnet på Kernegruppemødet til ”Medlemsmøde”. Dette er
nu vedtaget pr. dags dato.
8. Lavt blus i vinterperioden.
Vi snakkede om ikke at køre på lavere blus i vinterperiode, men at det er en idé igen at printe nogle
sedler og lægge i poserne, så medlemmerne bliver mindet om at tage vagter.
Måske kan det være en idé at have en seddel liggende fremme på udleveringsdage, hvor folk kan
skrive sig på vagter.
9. Infovagten.
Vi har vedtaget at sløjfe infovagten pt, pga. den i forvejen pressede vagtsituation.
10. Brugerbetaling.
Bliver sat i gang fra årsskiftet.
11. Evt.
Bede Kent om at lave en pop up på hjemmesiden. Og skriv i nyhedsbrevet at folk skal skrive sig på
vagter.

>> Næste medlemsmøde (kernegruppemøde) er onsdag den 28. februar <<

