
Generalforsamling i Det Fælles Bedste 13-16 den 28. maj 2022 

Tema: ”Hvilken fremtid ønsker vi – What future we want” 

Havneudvidelsen i Aarhus og Marselis Tunnel og hele Infrastrukturreformen, som Aarhus projekterne er et 

led i, har sat tingene på spidsen:  

Hvad er det for et Aarhus, vi gerne vil leve i?   Hvad er det for en verden og fremtid, vi gerne vil 

give videre til vores børn?   Det er ikke længere en mulighed at lade stå til; vi skal vælge.  

Det er temaet for Det Fælles Bedstes Generalforsamling 

 

Første del 

IPCC har i tre rapporter gennem 3/4 år fortalt, at vi skal omstille alle sektorer, vende CO2 udledningerne 

senest 2025 og reducere 43% til 2030, hvis vi vil have en chance. For vi er på vej mod over 3 graders global 

stigning i 2100. 

Havneudvidelsen i Aarhus er det sidste og mest markante eksempel på, at politikerne ikke lytter. 

Fuldstændig tonedøve over for videnskab og virkelighed fortsætter man med blind vækst i transport, forbrug 

og produktion.  

13-15 Program for temaet - en blanding af korte oplæg med diskussion ived bordene efter hvert oplæg: 

1. Hvilken fremtid ønsker vi – What future we want 

Oplæg: Niels Aagaard (Det Fælles Bedste) og Sebastien Verpoorten (MS, på engelsk) 
 

2. Madens fremtid er vores fremtid – Food Justice 

Oplæg: Tonny Hansen (fmd. for Frie Bønder Levende Land) og Sebastien Verpoorten (Food Justice, 

MS) 
 

3. Bæredygtigt Byggeri & Bosætning 

Oplæg: Lars Keller (tbc) klimavenlig byggeri (EcoCocon, Friland, Feldballe Friskole) og Jonas Høj 

(Grobund Ebeltoft og Højskolen på Grobund) 

Diskussion om den nødvendige fremtid for Aarhus 

Forslaget om en havneudvidelse har sat en diskussion i gang. Det Fælles Bedste vil forsøge sammen med 

andre grønne kræfter at lave en demokratisk proces for Aarhus’ borger om, hvordan vi kan gøre Aarhus til 

Danmarks grønne foregangsby.  



 

Andel del:  

 

28. maj 2022 kl. 15-16 Generalforsamling i Det Fælles Bedste 

jf. https://detfaellesbedste.dk/om-os/vedtaegter/  - sted: Aarhus, adresse udsendes 

 

Alle er velkommen både til temadelen og til generalforsamlingen. Det er selvsagt kun medlemmer, der har 

stemmeret til GF. Man kan blive medlem via hjemmesiden her https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/  

Vi har tilstrækkelig med bestyrelsesmedlemmer, men nye gode kræfter er altid velkommen   

Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før den 28. maj og sendes til niels@detfaellesbedste.dk  

Hvis du til have en sandwich, skal du tilmelde dig til pia@edahl.dk mærket ’GF 2022 sandwich’. 

 

Det Fælles Bedstes dna er en tro på at:  

 

 Alle grønne kræfter er nødt til at arbejde sammen for vi skal omstille alle sektorer; ikke bare vores energi, men al 

vores produktion, omlægge vores forbrug og livsstil radikalt og øjeblikkeligt 

 

 Vi er nødt til at skabe en borgerbevægelse, der handler, begynder omstillingen i praksis og presser politikere til 

handling  

 

 Vi skal have erhvervslivet med på omstillingen og få stadig flere grønne virksomheder med til skabe fremtidens 

klimavenlige Doughnutøkonomi, der – selvfølgelig, hvad ellers? – overholder planetens grænser. Alt andet er  

 

Hjortshøj den 27. april 2022,  

De bedste hilsner 

Niels Aagaard, 

formand for Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste  

 

 

Du kan læse om Det Fælles Bedste her https://detfaellesbedste.dk/  

Og få et indblik i, hvad vi laver her https://detfaellesbedste.dk/wp-content/uploads/2022/03/Status_290322.pdf  

Du kan blive medlem her https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/  
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