
REFERAT Gladsaxedagn  8.juni 2016. ref. sasse  
Fremmødte : Linnea, Josefine, Sasse, Claus og Linda
linnea-ka@hotmail.com
jkl1997@live.dk
claustversted@hotmail.com
lindabeicker@gmail.com
sasse@josasse.dk

Vi har vores første møde omkring Gladsaxedagen i arbejdegruppen.
Vi er så priviligerede at der er mennesker i alle aldre til vores møde. Derfor kan vi forsøge at se fra 
alle perspektiver  - de unges, børnenes og de voksnes. 

Til førstkommende bestyrelsesmøde skal vi lige tale om de spørgsmål vi har haft.
Når der efterhånden er kommet priser på de enkelte ting, som alle medlemmer af arbejdsgruppe 
melder ind løbende, laver vi et budget. 

Vi indretter teltet med gtønt græs på taget, grønne løbere foran og ind i teltet. Sofa, borde, planter, 
strikketøj mv. Staffeli med spørgsmålet : der kan åbne for dialog og komme ned i materien : 
Hvad vil du med/ønsker du for din kommune. Svaret skriver man på en 
grøn seddel og det bliver hængt ud på Å’et. Der bliver servet grøn kage + grøn the. 
 
Vi har et projekt med oprydning hvis vi kan få fat i “oprydningspackmanden” som er et 
oprydningsværktøj. Forklaring følger. 

TO DO 

For at komme ned fra metaniveauet, stiller vi altså et konkret spørgsmål
der kan åbne for dialog og komme ned i materien : 
Hvad vil du med/ønsker du for din kommune 
dette spørgsmål står på et staffeli i vores alternative stue alias “teltet”. 

Vi taler om hvordan vi kan få mennersker i tale - få dem ind i teltet.

linnea Claus Linda Josefine sasse

Papirklip GRØNT
Grene/potteplanter
2Xborde
Maleri/frugtskåle/
mv..
Sofa
Tøj

kunstgræs
gaffatape
strips
kortnåle
Lave et skilt med 
det overordnede 
spørgsmål + til 
stumtjeneren.
Papirer til svar, 
kardus ? 
Tøj

Grene fra Natur
Strøm ?
Tøj

grøn løber
Sofa grøn/genbrus
Visitkort med 
værdier
Lyskæder
Flyers
genbrugstøj fra 
sekretariatet. 
Store Å 

Fimo-ler, grønt
Mogens : Lave det 
gode overordnede 
spørgsmål. 
Grøn Kage
Kogkeddel
Grønt strikketøj
Solceller ?
Team-packmann til 
oprydning ? 
Stumtjener 
Tøj 
klassisk musik
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REFERAT Gladsaxedagn  8.juni 2016. ref. sasse  
De unge siger : ikke for politisk - spørgsmål der er lidt ud over det politiske - hvad ønsker du for din 
kommune. Lidt mere neutralt . At man bliver hentet ind i boden og får stille et spørgsmål. 
Derfor laver vi en stumtjener med genbrugstøj hvor man kan tage et stykke tøj og hænge noget 
andet. Den kommer til at stå udenfor teltet. 
Tag hvad du har brug for - giv hvad du kan undvære 

Mogens ? Skal vi købe et parti T-shirts/låne til at have på under gladsaxedagen ?

Tak for et fint og godt møde :-)

Sådan ser vores bod ud. Tegnet af Claus under mødet


