
Temamøde og Generalforsamling 28. maj 2022 

DET ER IKKE NOK AT SIGE NEJ TIL VÆKSTEN – VI SKAL SELV SKABE FREMTIDEN  

Vi er nødt til at begynde omstillingen nu, hvis vi skal have den mindste mulighed for en fremtid, der er værd at 

leve. Politikerne gør intet, eller så lidt at det er ligegyldigt. Så nu starter vi simpelthen.  Samler borgere til en 

proces, der skal føre til, at vi bevæger os mod et reelt bæredygtigt Aarhus.    

Det Fælles Bedste starter en proces frem mod Aarhus som Grøn By. Vær med. Processen er relevant for hele landet 

og for alle byer i Danmark. Vi kan ikke vente på nogle byrådspolitikere, der er aldeles ligeglade med klima og 

katastrofer. Som måske dårligt nok ved, hvad det handler om og i al fald er tonedøve over for al klimavidenskab.  Vi 

må og skal en anden vej.  Derfor inviterer vi til:  

TEMAMØDE om FREMTIDENS GRØNNE AARHUS  

lørdag den 28. maj i salen i Huset Trøjborg, Kirkegårdsvej 53 Aarhus, lokale 1.1. - kl. 13-15. Gratis entre  

Vi tager hul på fremtiden: Hvad er det for en by, vi gerne vil leve i?   

Hvordan ser Aarhus ud, hvis den skal være en reelt bæredygtig by og kommune – hvad er anderledes?  Hvilken 

fremtid og verden ønsker vi at give videre til vores børn? Og hvordan kan vi gøre det?  

PROGRAM - en blanding af korte oplæg med diskussion ived bordene efter hvert oplæg.   

Vi starter med 3 temaer: Fremtidens Mad - Fremtidens Byggeri & Bosætning - Selv at skabe Fremtiden.    

1. Hvilken fremtid ønsker vi - What future we want  
To oplæg: Niels Aagaard (Det Fælles Bedste) og Sebastien Verpoorten (MS, oplæg på engelsk)  

  

2. Madens fremtid er vores fremtid – Food Justice  
To oplæg: Tonny Hansen (fmd. for Frie Bønder Levende Land) og Sebastien Verpoorten (Food Justice, MS)  

  

3. Fremtidens Bæredygtige Byggeri & Bosætning  
To oplæg: Lars Keller (tbc) klimavenligt byggeri (EcoCocon, Friland, Feldballe Friskole) og Jonas Høj (Grobund 

Ebeltoft, smaaBYG og Højskolen på Grobund)   

Temamødet er starten på en proces, der faciliteres af Det Fælles Bedste sammen med flest mulige grønne og sociale 

ngo’er fra Aarhus med Fremtidsværksteder, Kulturevents. Borgersamlinger. Debatter. Film.  osv., hvor borgerne 

tager bladet fra munden. Vi håber det kan lede frem til oprettelse af et Borgerting i Aarhus.  

  

Vi spørger: Hvor skal vi hen? Hvordan gør vi - i praksis? Hvem vil være med? Hvordan får vi rigtig mange med?  

Hvad gør du, hvad gør jeg - hvad kan vi gøre sammen?   

  

Næste led i processen er ”Aarhus synger for Klimaet” i Stakladen, Studenterhus Aarhus, lørdag den 18. juni  kl. 

14-16.30, organiseret sammen med Den Grønne UngdomsBevægelse, DGUB, og en række organisationer.  

KOM MANGE. Drop ting & sager. Kom og vær med. Det handler om din og min fremtid.   

  

Lidt baggrund  

Siden Klimafolketingsvalget 2019 har danske klimabevægelser sagt NEJ til mange af magtens klimaskadelige forslag.  

- Nej til Baltic Pipe. Til Infrastrukturreformens klimasyge projekter. Nej til byggeri på Amager Fælled. Nej til Lufthavne 

udvidelser. Nej til en Landbrugsaftale uden klimahensyn. Til Havneudvidelse i Aarhus. Osv. – Indimellem lykkes det at 

stikke en kæp i hjulet for en kortere tid. Men magten maskine lytter ikke. Der tromles videre, hvis vi lader dem.  

Siden Klimafolketingsvalget har klimabevægelser selv foreslået en masse reformer til Folketing og Byråd.  

Vindmøller, solanlæg. Begrønninger af byerne. En CO2 afgift. Bæredygtig transportreform. Osv.   



Uendelig lidt er blevet gennemført og ofte på måder, så det blev tandløst undervejs – tænk på den sølle skæbne for 

regeringens Klimaborgerting eller en CO2 afgift, der nærmest ikke gælder for dem der udleder allermest CO2, og 

hvor man endnu ikke har turdet lave noget for landbruget.  

Sådan kan vi ikke blive ved. Så ender det riv-galt. IPCC har i tre rapporter fortalt, at vi skal omstille alle sektorer, 

vende CO2 udledningerne fra nu og reducere 43% til 2030, hvis vi vil have en chance. Det kræver øjeblikkelig og 

massiv omstilling: For vi er på vej mod over 3 graders global stigning i 2100 og dermed en ubeboelig planet. Det er 

konklusionen fra verdens samlede klimavidenskab.  

Men klimavidenskab er ikke noget Aarhus Byråd lytter til. Der er dannet en sort alliance mellem Socialdemokratiet, 

Konservative og Venstre, som - med alle midler - vil have Aarhus i helt traditionel vækst, som man kendte den, fra før 

videnskaben fandt ud af at Jorden er i nødstilstand. Man regner med, at det giver penge til byen og – håber man - 

stemmer. Man håber at kunne nå det før katastroferne for alvor indtræder –  dem må efterfølgerne udrede.  

SÅ NU ER DET NU – civilsamfundet må handle. Havneudvidelsen i Aarhus og Marselis Tunnel og hele 

Infrastrukturreformen som havnen er et led i, har sat tingene på spidsen:   

Vi borgere i civilsamfundet er nødt til sige stop. Ikke mere vækst, ikke flere projekter, der destruerer klima og miljø. 

Og i stedet for hele tiden at måtte sige nej, må vi begynde simpelthen at skabe fremtiden:   

Spørge os selv om og derefter handle på svarene: Hvordan omstiller vi til et Grønt Aarhus? – For det er den vej, vi 

under alle omstændigheder skal gå. Og hvorfor bruge unødig tid på at gå i sort, hvis vi alligevel skal gå i grønt.   

Én ting er sikkert: Det er ikke længere en mulighed at lade stå til; vi skal vælge.    

Derfor sætter Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste gang i en proces, gerne sammen med så mange andre grønne 

kræfter som muligt. Du er velkommen til at blive en del af den.  

Bagefter er der Generalforsamling i Det Fælles Bedste kl. 15-16 

Efter mødet afholder Det Fælles Bedste sin ordinære Generalforsamling. Du er velkommen til at blive og overvære. 

Man kan stemme, hvis man er medlem. Det kan man blive her: https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/   

Vi har tilstrækkelig med bestyrelsesmedlemmer, men nye gode kræfter er altid velkommen   Hvis du til have en 

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

 

Endelig dagsorden for GF22 ifølge vedtægter: 

1. Dagsorden for generalforsamlingen skal minimum indeholde følgende: 

2. Valg af dirigent 

3. Valg af referent 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Beretning fra sekretariat og arbejdsudvalg 

6. Fastsættelse af kontingent 

7. Indkomne forslag – Der er ikke indkommet forslag 

8. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

9. Fremlæggelse af budget for det kommende år 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer 

11. Valg af registreret revisor og kritisk revisor 

12. Evt. 

Hjortshøj 14. maj 2022, De bedste hilsner, Niels Aagaard, formand for Borgerbevægelsen Det Fælles Bedste   

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

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

Bliv medlem her: https://detfaellesbedste.dk/bliv-medlem/                                                  
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