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Referat – generalforsamling 2014 
 

Referat af PØ generalforsamling lørdag 5. april 2014 kl. 15–18 på 

Samsø 

Formanden Trine Krebs bød velkommen, præsenterede den netop frigivne hjemmeside »Mere liv i 

haven« og den siddende bestyrelse. 

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 

Beretningen var udsendt til deltagerne inden generalforsamlingen. Formanden gennemgik 

beretningen. 

Se Formandsberetningen 

Ole Dall opfordrede til brug af flere penge, så der ikke sker ophobning. Det gælder bl.a. arven. 

Per Kølster roste foreningens energi. Det rykker, og det skyldes åbenheden og synligheden. Per så 

gerne mere samarbejde også med Økologisk Landsforening. 

Frank van Beek roste også foreningens initiativer. Forslag om at der betales 50 kr. mere, hvis man 

ikke er tilmeldt betalingsservice. 

Lars Sonne-Hansen er overvældet over mængden af hjemmesider, og efterlyser udvikling af mere 

overskuelighed. Formanden medgav, at der er et behov, men prioriteringen er pt. aktiviteter. 

Beretningen blev godkendt med de faldne bemærkninger. 

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2013 

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

deltagerne inden generalforsamlingen. 

http://www.oekologi.dk/download/Formandens_beretning_2014.pdf
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Hent Årsrapport 2013 

Regnskabet blev godkendt. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2014 samt fastsættelse af kontingent 

Kasserer Norman R. Larsen gennemgik Budget 2014, der var udsendt til deltagerne inden 

generalforsamlingen. 

Budgettet blev godkendt. Svend Mørk-Jensen foreslog at kontingentet sikres med inflationen – og 

det kræver vedtægtsændring. Forslag om større afgift end de 12 kr. med rykkere. 

Forslag om kontingentforhøjelse på 20 kr. blev vedtaget, dvs. kontingentet stiger fra 365 kr./årligt 

til 385 kr./årligt med virkning straks for nyindmeldelser. 

6. Valg af bestyrelse og valg af 2 suppleanter 

På valg i lige år : Camilla Friedrichsen (genopstiller ikke), Norman R. Larsen (genopstiller ikke) og 

Ane Rørdam Hoffmeyer (genopstiller ikke) 

Formanden redegjorde for ændringerne i bestyrelsessammensætningen siden sidste 

generalforsamling. 

Tine Hage er udtrådt og suppleant Kirsten Hansen er indtrådt i bestyrelsen. Kirsten Hansen 

genopstiller. 

Suppleant Simon Vestford er ligeledes udtrådt, og der skal derfor vælges 2 nye suppleanter. 

Der skulle således vælges 4 bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter. 

Følgende blev valgt til bestyrelsen 

– Bestyrelsesmedlem (valgt for 2år) Kirsten Hansen 

– Bestyrelsesmedlem (valgt for 2år) Jeanne Holck Biehl 

– Bestyrelsesmedlem (valgt for 2år) Randi Lauridsen 

– Bestyrelsesmedlem (valgt for 2år) Malene Mann Sørensen 

– Suppleant (valgt for 1år) Jakob Garde 

– Suppleant (valgt for 1år) Marie Hertz 

7. Valg af revisor og revisorsuppleant 

https://www.oekologi.dk/download/Aarsregnskab_2013.pdf
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Ole Dall var på valg, og blev valgt for de kommende 2 år. 

8. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

9. Evt., herunder orientering om at næste årsmøde og generalforsamling i 2015 holdes i 

Nordjylland. 

Lokalitet og dato er endnu ikke fastlagt. 

Desuden holdes der 15., 16. og 17. april 2016 fællesårsmøde i Lejre sammen med de øvrige 

grønne organisationer. 

Forslag om aktiviteter i et lokalområde kan fremover annonceres på Havelyst dels på den nye 

hjemmeside »Mere liv i haven«, og ellers et brev fra initiativtager og forening til et nyt 

havenetværk. 

Svend Mørk-Hansen satte spørgsmålstegn overfor nogle vedtægtsbestemmelser som han mente 

bestyrelsen skulle overveje i forb.m. en vedtægtsrevision. 

Formanden takkede Camilla Friedrichsen, Norman R. Larsen og Ane Rørdam Hoffmeyer for et 

meget engageret bestyrelsesarbejde – ikke mindst Norman R. Larsen, der har været foreningens 

kasserer i mere end 20 år. 

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

og dirigenten takkede for den gode stemning og god ro og orden. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 17.50 

Ref. Karin Albertsen 

NB. Da 2 af bestyrelsesmedlemmerne ikke var til stede, kunne bestyrelsen ikke konstituere sig. 

 


