Skoleindkøbs medlemsmøde
Onsdag den 20. marts 2019 kl. 9.30-14.30
Vejle Idrætshøj- og efterskole, Ørnebjergvej 28, 7100 Vejle
På Skoleindkøbs medlemsmøde får du mere at vide om foreningens arbejde og dens muligheder.
I mødet med kolleger fra andre skoler, udveksler du erfaringer med fx indkøbsaftaler og leverandører.
Og du giver dit bud på, hvilke indkøbsområder og opgaver, Skoleindkøb skal beskæftige sig med i fremtiden.
Du bliver vist rundt på den kombinerede høj- og efterskole.
Og der er inspiration at hente til bæredygtige initiativer:

❶Den korteste vej fra jord til bord – erfaringer fra Egmont Højskolen
❷Effektive måtter af genbrugte fiskegarn
❸Spar på kødet – Planteslagterne giver nye muligheder
❹Sådan kan dit madaffald ende som biogas
Program:
9.30
10.00

Registrering og formiddagskaffe
Velkomst v/ Skoleindkøbs formand Ivan Jeppesen
Medlemsmøde
1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning om Skoleindkøb i det forløbne år
3. Orientering om det godkendte årsregnskab 2018
4. Orientering om de af bestyrelsens vedtagne budgetter for 2019 og 2020
5. Eventuelle forslag
6. Eventuelt

10.45

Aftaler og muligheder
Hvad kan du bruge Skoleindkøb til – og lidt om vores aftaler.

11.00

”Den korteste vej fra jord til bord”
Erfaringer fra Egmont Højskolen.
Oplæg af køkkenleder Kasper Holm Pedersen og lærer Johannes Schønau.

12.00
12.30

Frokost
Leverandører på besøg: Bæredygtige produkter og løsninger
• Ren Velkomst: Rengøringsvenlige måtter af genbrugte fiskegarn v/ Stephan Lundtoft Nielsen
• Planteslagterne: Håndlavede lækkerier til både det kolde og varme bord v/ Emil Andersen og Emil W.
• BioTrans: Praktisk løsning til genbrug af madaffald til bioforgasning v/ Søren Jebjerg
Rundvisning og samtaler med kollegerne
Her opdeler vi deltagerne efter arbejdsfunktion.
Afrunding
Ønsker og idéer til Skoleindkøbs aftaler og nye aftaleområder.
Kaffe/te, kage og frugt
Tak for i dag

13.30
14.00

14.30

Deltagelse: Hver medlemsskole kan deltage med højst tre personer.
Økonomi: Der er ikke noget deltagergebyr. Skoleindkøb dækker ikke transportudgifter.
Tilmelding: På ffd.nemtilmeld.dk/136. Tilmeldingsfristen er mandag den 11. marts 2019.
Kontaktperson: Skoleindkøbs sekretariatsleder Thomas Christensen, tlf. 2077 5240, mail: tc@skoleindkob.dk
Forslag, der ønskes behandlet på medlemsmødet, skal sendes til tc@skoleindkob.dk senest onsdag den 6. marts 2019.
Indkomne forslag sendes til alle medlemmer 8 dage før medlemsmødet.

