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Referat – generalforsamling 2013 
 

Referat af PØ generalforsamling lørdag 20. april 2013 kl. 11.30–13.00 på Cafe Damsborg, 

Fanefjord Kirkevej 35, Damme, 4792 Askeby, Møn jfr. vedtægterne 

Formanden Trine Krebs bød velkommen og vi sang »Kom maj du søde milde« 

1. Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af dirigent og referent 

Dorte Ernst blev valg til dirigent, og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. Karin 

Albertsen blev valgt som referent. 

3. Formandens beretning og godkendelse 

Bestyrelsen blev præsenteret. 

Beretningen var udsendt til deltagerne inden generalforsamlingen. Formanden gennemgik 

beretningen. Læs formandens beretning 

Kirsten Greve Hansen foreslog, at der årligt blev ydet et tilskud på 10.000 kr. til Økologiens Have, 

og at dette tilskud blev indarbejdet i det årlige budget. Forslaget blev taget til efterretning. Der er 

kontakt til Økologiens Have og opfordring til samarbejde med haven fra PØs side. 

Aage Dissing opfordrede til fortsat kamp for at beholde de gamle kornsorter. 

Frank van Beek rejste spørgsmålet om medlemskab og samarbejde med store firmaer t.ex. 

Aarstiderne. Foreningen er positiv overfor også dette samarbejde, og der er eksempler på 

samarbejde og medlemskab i andre foreningen, t.ex. Økologisk Byggeri og Økologisk 

Landsforening. Medlemskab kan gradueres, og stemmeretten skal være klart defineret. 

Leo Holm opfordrede til samarbejde med Biavlerforeningen. 

Finn Paaske rejste spørgsmålet om medlemsskarens størrelse, herunder foreningens 

opgaver/interesser t.ex. i FDM. Til overvejelse kunne det være forenings/medlems-

fordele/muligheder for at fastholde medlemmerne, da mange er medlemmer i mange foreninger, 

t.ex. indkøbsforeninger. 

Medlemstyperne og medlemsdemokratiet vil blive drøftet i bestyrelsen. 

http://www.oekologi.dk/download/Formandens_beretning_2013.pdf


 
 

Landsforeningen Praktisk Økologi   | Arupsvej 4, Udsholt | 3230 Græsted  | Tlf.: 70 20 83 83   |  

Mail info@praktiskoekologi.dk  | CVR-nr.: 14738045 

 
 

Mikael Hansen spurgte til foreningens holdning til ordninger med fordelagtige medlems-indkøb. 

Formanden svarede, at det ligger udenfor PØs formål og værdigrundlag, og at det vigtige er at 

være stolte af at bidrage til at udbrede økologien til resten af Danmarks befolkning. 

Overvej: Hvad kan jeg gøre for foreningen / hvad kan foreningen gøre for mig. 

Beretningen blev godkendt med de faldne bemærkninger. 

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2012 

Kasserer Norman R. Larsen gennemgik regnskabet, hvoraf sammendraget var udsendt til 

deltagerne inden generalforsamlingen. Hent Årsrapport 2012 

Forslag om at Deljorden udskilles særskilt – og det sker i budgettet for 2013. 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2013 samt fastsættelse af kontingent 

Kasserer Norman R. Larsen gennemgik Budget 2013, der var udsendt til deltagerne inden 

generalforsamlingen. 

Budgettet blev godkendt, og det blev godkendt, at kontingentet pt. ikke ændres fra de nuværende 

365 kr./årligt. 

6. Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter 

På valg i ulige år : Trine Krebs (genopstiller), Kurt Boe Kjærgård (ønsker ikke genvalg), Yen 

Frydensberg Egebak (genopstiller ikke), samt 2 suppleanter 

Formanden redegjorde for ændringerne i bestyrelsessammensætningen siden sidste 

generalforsamling. 

Per Kølster er udtrådt og suppleant Yen Frydensberg Egebak indtrådte i bestyrelsen. 

Kurt Boe Kjærgård, og Yen Fredensberg Egebak genopstiller ikke. 

Dvs., ud over at Trine Krebs var på valg, skulle der vælges 3 nye bestyrelsesmedlemmer, da også 

Pernille Ladelund har ønsket at udtræde. Dvs.at af de 3 nye bestyrelsesmedlemmer skal den ene 

kun vælges for 1 år, da Pernille Langelund går af i utide. 

Der er pt. ingen suppleanter, da suppleanten Yen Frydensberg Egebak indgik i bestyrelsen i forb.m. 

Per Kølsters udtræden og Liselotte Østerby er fratrådt som suppleant – efter eget ønske. 

https://www.oekologi.dk/download/Aarsrapport_til_nettet_2012.pdf
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Der var opstillet flere kandidater til valg til bestyrelsen – og følgende blev valgt efter skriftlig 

afstemning: 

Trine Krebs – 2 år 

Johan Fast – 2 år 

Signe Voltelen – 2 år 

Ane Rørdam Hoffmeyer – 1 år 

Der var ligeledes flere kandidater til valg til suppleanter – og følgende blev valgt for 1 år efter 

skriftlig afstemning: 

Simon Vestford og Kirsten Hansen 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Både Ole Dall og Finn Paaske blev valgt i 2012, hvorfor kun den ene er på valg. 

Ole Dall fortsætter endnu et år, og Finn Paaske blev valgt for de næste 2 år. 

8. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

9. Evt., 

Herunder orientering om at næste årsmøde og generalforsamling i 2014 holdes fælles med andre 

grønne organisationer 4., 5. og 6. april 2014. Hvor er endnu ikke afklaret. 

Formanden takkede Kurt Boe Kjærgaard for de mange år, han har været formand for foreningen. 

Anne Turner sagde, at med udgangspunkt i diskussionerne på Havelyst kunne det være relevant at 

finde en definition på en økolog, og henviste til guidelines fra Organic med forslag om en gruppe, 

der kunne arbejde med emnet. Anna Eisler kan tilbyde oversættelse. Trine Krebs støtter en 

arbejdsgruppe, der kan arbejde med emnet m.h.p. fremlæggelse til næste års generalforsamling. 

Interesserede kan henvende sig til bestyrelsen. (Der kommer link med referatet til dette arbejde). 

Formanden takkede for deltagelsen i generalforsamlingen, herunder de kandidater, der opstillede 

og dirigenten takkede for god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 14.45 

Ref. Karin Albertsen 

 


