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Referat – generalforsamling 2006 
 

Referat fra generalforsamlingen i Landsforeningen Praktisk Økologi lørdag den 4. marts 2006 i Det 

Økologiske Inspirationshus på Frederiksberg. 

1. Dagsordenen blev godkendt. 

2. På forslag fra foreningens formand Kurt Boe Kjærgaard valgte man Susie Helsing Nielsen til 

dirigent og Ane Bodil Søgaard som referent. Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var 

lovligt indkaldt. 

3. Formanden fremlagde sin beretning, som enstemmigt blev godkendt. 

4. Foreningens kasserer Norman R. Larsen fremlagde det reviderede regnskab. Han pegede på, at det 

var første gang, at foreningen havde så stort et overskud som 136.613 kr., og at grunden til dette 

bl.a. er, at foreningen har fået mange fondsmidler. På forespørgsel om fondsmidlerne var en 

engangsydelse, svarede kassereren, at vi også i 2006 har modtaget penge til at forsætte projektet 

med at opbygge en database med skadedyr og sygdomme på Havenyt.dk, men at det må 

betragtes som engangsbevillinger til konkrete projekter. 

5. Kassereren fremlagde budgettet for 2006. Som noget nyt er Havenyt.dk og tidsskriftet Praktisk 

Økologi budgetmæssigt holdt adskilt. Herved kan man lettere danne sig et overblik over, hvem der 

aflønnes hvor og hvilke andre indtægter og udgifter, der relaterer sig til de to områder under 

foreningen. Bestyrelsen indstillede til et uændret medlemskontingent på 290 kr. pr. år, og det blev 

vedtaget. 

6. På opfordring fra dirigenten præsenterede bestyrelsen og suppleanterne sig. Annette Esbjerg 

Jensen præsenterede Jørgen Krogh Hessellund, som var på ferie i Norge. På valg til bestyrelsen var 

kasserer Norman R. Larsen, næstformand Ane Bodil Søgaard og bestyrelsesmedlemmerne Stine 

Müller og Birgitte Løkke. Alle stillede sig til rådighed, men Ane Bodil Søgaard og Stine Müller ville 

gerne overgå som suppleanter. Tina Hage, København, stillede op til valg til bestyrelsen. 

Bestyrelsen og suppleanter blev valgt uden afstemning i forhold til deres ønsker. Norman R. 

Larsen, Birgitte Løkke, Camilla Friedrichsen og Tina Hage blev valgt til bestyrelsen, mens Stine 

Müller og Ane Bodil Søgaard blev valgt som suppleanter. 

7. Efter at foreningens revisor Kirsten Greve og revisorsuppleant Lona Friborg havde givet en kort 

beskrivelse af deres arbejde, blev de genvalgt. 

 


