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Referat – generalforsamling 2009 
 

Landsforeningen Praktisk Økologi 

Generalforsamling, Odder Pakhus, lørdag den 28. marts 2009 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsorden i følge vedtægterne. 

Punkt til Eventuelt om indhold i bladet 

2. Valg af dirigent: 

Anette Esbjerg Jensen vælges som dirigent. Som referent vælges Trine Krebs. Generalforsamling 

er rettidig indkaldt. 

3. Formandens beretning 

Se denne 

Formandens beretning godkendes 

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 

Indtægter har i 2008 været på 1.587.449, men i modsætning til 2007, hvor der var et stort 

underskud, er der i 2007 et lille overskud. Godt 1 mio kommer fra medlemskontingenter, resten fra 

annonceindtægter på Havenyt.dk og tilskud, som er en vigtig del af vores indtægter. 

Største punkter på bladets budgetdel er redaktørløn (20 timer) layout, trykning og forsendelse 

Honorarposten er ikke så stor. Vi betaler for alle fotos og artikler, men det er et symbolsk beløb. 

Foreningen har investeret næsten 60.000 kr i Havelyst i 2008, og det ser ud til at skaffe nye 

medlemmer. 

På Havenyt.dk er de store udgiftsposter redaktørløn (20 timer), betaling for annoncetegning og 

hosting, mens alle artikler, fotos og ekspertsvar er frivilligt arbejde. Havenyt.dk er meget 

afhængige af de mange trofaste annoncører, da Havenyt.dk så vidt muligt skal være 

selvfinansierende. 

Regnskabet bliver godkendt. 
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5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af 

kontigent 

Budgettet er baseret på en kontigentforhøjelse fra 320 kr til 345 kr, som bestyrelsen indstiller til 

godkendelse. Det er tre år siden sidste forhøjelse, og den er begrundet i den almindelige 

prisstigning og almindelig lønregulering. 

Kontigentforhøjelse godkendes af generalforsamling 

Budgettet godkendes af generalforsamling 

6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter 

Præsentation og valg af bestyrelse: 

Kurt Boe Kjærgaard: faglærer ved Jordbrugets UddannelsesCenter Århus. På valg, genopstiller 

Camilla Friedrichsen: lærerstudrende, formand for de københavnske skolehaver 

Tine Hage: læser naturressurser på Landbohøjskolen 

Norman R. Larsen.: kasserer i foreningen. 

John Knigge: På valg, genopstiller ikke 

Per Kølster: agronom, driver Fuglebjerggård. På valg, genopstiller 

Birgitte Løkke: landskabsarkitekt. 

Trine Krebs: Partner i Frugtformidlingen stiller op til bestyrelsen. 

Kurt Boe Kjærgaard, Per Kølster og Trine Krebs vælges. 

Valg af suppleanter 

Bodil Søgaard: tidl. forskningslektor ved Landbohøjskolen. Stiller op igen. 

Charlotte Sambuco Christensen: stiller ikke op. 

Karen Riemenschneider, bogholder på Svanholm, har tidligere hjulpet til på udstillingsstand. Stiller 

op som suppleant. 

Bodil Søgaard og Karen Riemenschneider vælges om suppleanter. 

7. Valg af revisor 
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Anja Egeriis 

Lona Friborg 

Begge revisorer stiller op og vælges. 

8. Indkomne forslag 

Ingen forslag 

9. Eventuelt 

Forslag om at få flere artikler om økologisk dyrkning i udlandet – som den fra Cuba. Veronica Bay 

svarer, at det vil vi gerne, og der kommer snart en om Risbonde i Cambodia. Internationale 

historier kommer kun, hvis nogen alligevel skal ud og rejse, Vi har ikke budget til 

rejseomkostninger. Veronica opfordrer medlemmer til at kontakte hende om mulige artikler i 

forbindelse med rejser m.m. 

Reklamere i helsekostbutikker med gratis uddeling af blade. 

Veronica Bay svarer at vi uddeler mange blade lignende steder, og at alle medlemmer kan 

kontakte redaktion og få tilsendt blade til uddeling som prøvenumre. 

Vi skal i MorgenTV eller Aftenshowet med Praktisk Økologi. Diskussion om, hvordan vi kan blive 

synlige. 

Husk at prikke nogen på skulderen og spørge, om de vil være medlem. Man kan få sendt et gratis 

prøvenummer til en god ven ved at kontakte sekretariatet. 

 


