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Referat – generalforsamling 2003 
 

Referat fra Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling i 2003. 

1. Dagsordenen, der var ifølge vedtægterne, blev godkendt. 

2. Som dirigent valgtes Annette Esbjerg Jensen, og som referenter Anja Egeriis og Lars 

Hansen. 

3. Formand Kurt Boe Kjærgaard aflagde beretning, som blev godkendt uden kommentarer. 

(Se nedenfor). 

4. Det reviderede regnskab blev forelagt og godkendt. Årets resultat var et overskud på 

17.482 kr, som bliver overført til næste år. (Medlemmer, som ønsker det, kan få tilsendt 

regnskabet for 2002 ved at sende en mail til sekretær Inger Jørgensen). 

5. Budgettet for 2003 blev godkendt og kontingentet fastsat uændret til kr. 240. 

6. Kurt Boe Kjærgaard og Per Kølster blev genvalgt til bestyrelsen, og nyvalgt blev Anette 

Esbjerg Jensen. Anja Egeriis og Birgitte Løkke blev valgt som suppleanter. 

7. Kirsten Greve blev genvalgt som revisor og Lona Friborg nyvalgt som revisorsuppleant. 

8. Ingen indkomne forslag. 

9. Ingen kommentarer under evt. 

Formandens beretning til generalforsamling 2003 

Foreningen har igennem det sidste år været påvirket af en tid, hvor foreningens formål har fået 

vanskeligere vilkår, men måske som reaktion på dette, deltager vi nu i øgede aktiviteter over en 

bredere linie. 

Øget miljøpolitisk arbejde 

Sidste års nedskæringer har bevirket et bredere og stærkere samarbejde på tværs af grønne 

organisationer. På baggrund af dette øgede samarbejde har Praktisk Økologi haft en vældig 

aktivitet. Vi har fortsat meget fokus på GMO-lovgivning. Vi indgår i et større samarbejde med 

andre foreninger om en fælles dansk GMO erklæring og kampagne. Vi stiller krav om et dansk 

moratorium med nationale initiativer, der muliggør et GMO frit landbrug i DK, mærkningsregler på 

fødevarer, erstatningsansvar samt krav til GMO fri såsæd. 

Vi er synlige i politiske sager, hvor økologien indgår i debatten. Vi har blandt andet arbejdet med 

fødevaredebatten, vandmiljøplanen, bevaring af gamle husdyr genressourcer, 

udvalgssammensætning til forenkling af den nuværende jordlovgivning. Vi er medunderskriver af 

en fremtidig europæisk økologipolitik via samarbejdet igennem IFOAM. 
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Foreningens udvikling 

Bestyrelsen har styret Praktisk Økologi igennem et turbulent år for økologien. Der er en mindre 

reduktion af medlemstallet på kun 3%, således at vi i dag er 3200 medlemmer. Medlemmerne er 

og bliver vores største aktiv. Derfor vil vi fortsat yde en stor service. Vi vil i fremtiden også satse 

på at benytte medlemmernes engagement i forbindelse med lokale tiltag rundt i landet. 

Foreningens drift finansieres via medlemskontingenter, samt en mindre del via tilskud fra Tips- og 

Lottomidler. 

Tidsskriftet Praktisk Økologi er foreningens hovedaktivitet, som har en vigtig og central placering i 

udviklingen af fremtidens nytte- og prydhave og økologisk levevis. Takket være en dygtig 

redaktion, ved Karna Maj og Jens Thejsen. I samarbejde med bestyrelsen sørger de for, at bladet 

gennemgår en løbende kvalitetsudvikling. 

Sekretariatet varetages med stor indlevelse og engagement af Inger Jørgensen, som forestår 

Praktisk Økologi’s daglige kontakt og service til medlemmerne. Vi mærker fortsat en stor interesse 

for info- materiale og publikationer. 

Havenyt.dk har mange besøgende 

I foråret 2002 lancerede vi vores anden hovedaktivitet websitet Havenyt.dk, og vi kan nu 

konstatere, at websitet vækker begejstring og er et meget populært besøgssted for 

haveinteresserede. 

Fra Den Grønne Fond fik vi bl.a. støtte til at aflønne en redaktør under opstarten. Vi havde håbet 

på baggrund af annonceindtægter at kunne beholde hende, men det lykkedes ikke, så vi måtte 

sige farvel til Anette Nørbo Asplund, som arbejdede hårdt for at få økonomi i sitet. Det vil vi gerne 

sige hende tak for. 

Driften af Havenyt.dk foregår primært ved frivillig arbejdskraft. Fungerende redaktør er Karna Maj. 

Vi har nu tilknyttet 18 frivillige som eksperter, og vil gerne sige dem tak for den tid og omhu, de 

lægger i svarene. 

Vi har timeansat Jakob Bock som brevkasseredaktør – vi vil gerne sige tak for dette store arbejde. 

Ligeledes har vi tilknyttet Joan Markmann som provisionslønnet annoncesælger. 

Havenyt.dk er ved at udvikle sig til et betydende site, hvor brugeren finder den mest alsidige 

information om økologisk havebrug på nettet, og der er dagligt godt 1000 besøgende på Havenyt, 

og besøgstallet er stigende. Dette har forøget interessen fra annoncørernes side, og derved er der 

udsigt til en bedre økonomi. Bestyrelsen fastholder at Havenyt.dk skal være selvfinansierende. 

Både kvalitet og besøgstal er afgørende for salg af annoncer m.m. 
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Ny website for foreningen 

Foreningen iværksatte i efteråret udarbejdelse af en ny forenings website. Websitet er opbygget på 

samme måde som Havenyt. Projektet er et tiltag for at udvide servicen i forhold til vores 

medlemmer. Praktisk Økologis nye hjemmeside åbner i maj 2003. 

Det bliver et mere tidssvarende redskab for medlemmerne, bl.a. med søgefunktion, og bestyrelse 

får et forum til intern debat og kommunikation. 

Tegnestuen Ilt ved Jakob Bock og Tina Lagoni har stået for udarbejdelsen af det nye website 

sammen med en styregruppe. Tak til jer alle for et foreløbig fint stykke arbejde. 

Den økologiske have 

Haven overgik i 1998 til at blive en selvejende institution. Haven har i dag udviklet sig til et vigtigt 

center for at fremme bæredygtig udvikling i Skandinavien. 

Vi har med bekymring fulgt udviklingen i 2002, hvor havens økonomiske situation har været 

alvorligt truet. 

Haven fik en bevilling i sidste øjeblik, således at aktivitetene i 2003 nu er sikret. Vi håber på en 

mere vedvarende løsning, der kan skabe arbejdsro og mulighed for langsigtede udviklingsplaner for 

fondens bestyrelse og medarbejdere. 

Haven er i dag et vigtigt videnscenter med personlige og praktiske ressourcer, der viser os 

miljøvenlig levevis i praksis. 

Vi vil fortsat bakke op om havens fremtidige eksistens 

En strategiplan 

I fremtiden vil det fortsat være bestyrelsens opgave at sikre en positiv udvikling af bladet Praktisk 

Økologi, Havenyt.dk, og fastholde en velfungerende redaktion og sekretariat. Hertil er det 

nødvendigt at sikre et tilstrækkelig medlemsgrundlag og en aktiv medlemskreds. 

Bestyrelsen har udarbejdet en strategiplan for 2003–2004, som kan være bestyrelsens 

arbejdsredskab til at fastholde og udvikle Landsforeningen Praktisk Økologis formål. 

Hovedformålet er at skabe og arbejde med inspiration – oplysning – politik – aktive medlemmer. 

Kurt Boe Kjærgaard, formand 

 


