
Referat af generalforsamling i Landsforeningen Praktisk Økologi d. 
23.04.16 i Hvalsø

1. Godkendelse af dagsorden.

Dagsordenen blev vedtaget. 

2. Valg af dirigent og referent.

Bestyrelsen foreslog Annette Grandjean fra Næstveds mere liv i haven netværk og 
hun blev valgt.

Dirigenten bad om 10 medlemmer til stemmeudvalg og følgende meldte sig: Else 
Marie, Anneli, Mette Engholm, Fanny Møller, Martin Olesen, Jette Vangslev, Lars 
Sonne-Hansen, Kirsten Hansen, Per Gundersen og Mette Brodersen.

Dirigenten forslog Lone Øhrberg, Sekretariatsleder i PØ som referent og hun blev 
valgt.

3. Formandens beretning v. formand Trine Krebs. 

Formandens skriftlige beretning ligger på vores hjemmeside her: 
http://www.oekologi.dk/download/Formandens_beretning_2016.pdf

Der var følgende debat efter formandens beretning:

Da formanden havde tilføjet i sin mundtlige beretning at vi kunne lære noget af USA, 
spurgte Inge Lis Dissing ind til det, hvorefter Formanden svarede at det var borgernes 
måde at rejse penge på i USA, vi kunne lære af. Det kræver penge at ville en 
samfundsforandring.

Randi Astadatter bemærkede at vi ikke skal bekæmpe dem i samfundet som ikke vil 
det samme som os. Vi skal fortsætte med det vi gør og overstråle dem. Formanden 
var enig og svarede at arbejdet må komme nede fra. 

Gitte Tjørnehøj fra mere liv i haven netværket i Himmerland kom med en takketale 
med en lille formaning til sidst:

Kære bestyrelse, ansatte og medlemmer.



Jeg skal da lige love for at der er kommet gang i den gamle skude Landsforeningen 
Praktisk Økologi. Det bobler og syder med netværk, festivaler, ansatte, 
lokalarrangementer – bare derud af. Jeg vil gerne takke vores ildsjæle, for uden deres 
kæmpeindsats var der ”ikke sket en skid”. Dog har foreningen altid leveret fantastiske 
blade. Først og fremmest tak for opstart af lokal netværkene – det har været en stor 
glæde for mig: at få økologiske venner, at se hinandens haver og drikke kafe, at 
kunne samles om gode foredrag, at kunne deltage i Aalborg Kommunes 
bæredygtighedsfestival (som andet end tilskuer). Vidste I i øvrigt at Aalborg Kommune
er en af landets førende grønne kommuner? Hvis ikke den førende? Nej? Nå, det 
gjorde jeg heller ikke selvom jeg bor i kommunen!

Aktiveringen af foreningen har for mig personligt været en stor glæde – en aktivering 
af et fællesskab om min helt store interesse privat og samfundsmæssigt. TAK til 
bestyrelse, formandskab, ansatte og medlemmer i mit nye netværk. Som Margrethe 
siger ”af hjertet tak”. - Og så trækker jeg lige vejret inden jeg så tilføjer et ”men”.

Forandringerne har hos mig skabt glæde og taknemmelighed, men også bekymring 
for ”overophedning” (af økonomien). Det er så risikabelt for organisationer at kaste sig
ud i radikale ændringer i høj hastighed. Det kan gå skidegodt, men det kan også gå 
galt. 

Jeg har 3 bekymringer – så jeg har medtaget mit eget lille slide show: 

Struktur: Ny praksis: netværk, ansatte, projekter, FU, ny organisering og 
medlemsdemokrati, skal gerne afspejle sig i vedtægterne.

Værdier: Har vi opbakning? Fatter ikke hvorfor vi ikke har 10.000 medlemmer? Vi ved, 
hvem vi er her i dag i Hvalsø. Ved vi, hvem de andre er? Hvor mange kan bakke op om 
det nye? De grundlæggende værdier er ikke rykket, men det er måden vi arbejder på. 
Hvordan undgår vi at folk melder sig ud?

Ressourcer: jeg har 3 bekymringer indenfor: energi, økonomi, viden. Viden er vores 
vigtigste ressource. Der er ikke nogen der ved så meget kollektivt om økologi som vi 
gør.

Kik på udbud/efterspørgsel. Hvis efterspørgslen er for stor. Hvor mange kræfter har vi
og til hvad, Der må ikke overbelastes. Vi skal bygge energi op i organisationen - ikke 
dræne, det gælder også med viden. Vi skal holde øje med at der er organisatorisk fedt.
Vi skal kunne stå kriser igennem. Hvis organisationen bliver udbrændt, er det at gøre 
regning uden vært, vi skaber gæld.



Formanden fortalte at hun har siddet i bestyrelsen i 7 år og været formand i de sidste 
3 år. Da hun startede som formand i 2013 lagde bestyrelsen en stille og rolig plan for 
hvordan vi kunne være mere sammen med vores medlemmer. I foråret 2014 døde 
vores sekretariatsleder pludseligt. Vores bogholder blev træt og ked af det. Vores 
tidsskriftsredaktør sagde op og vi havde lige fået ny kasserer. Det gav ret store 
udfordringer til den nye bestyrelse. Vi blev givet en opgave. Der var ikke noget valg. 
Formandens mand passede sekretariatet i 3 måneder hen over sommerferien. Jakob 
overtog redaktør stillingen. Vi ansatte en sekretariatsleder for at sikre driften og en 
mediekultivator for at kunne komme bredere ud med vores budskaber. Det gik 
stærkt, men det var bevæggrunden for at gøre det. Tidligere har foreningen haft 
lokale netværk, men de blev nedlagt igen af en tidligere bestyrelse. Formanden 
takkede Gitte for et gennembearbejdet oplæg, og opfordrede hende til at stille op til 
bestyrelsen eller til lange samtaler med bestyrelsen. 

Vores mediekultivator er i gang med at lave en medlemsundersøgelse for at lære 
vores medlemmer bedre at kende. Vi er dog først kommet i gang nu, da vi også skal 
have ressourcer til at kunne lave de ændringer medlemmerne ønsker. 
Medlemsundersøgelsen skal ikke stå alene, så der vil også være samtaler mellem 
bestyrelse, netværk og medlemmer. Der vil senere på generalforsamlingen blive stillet
et forslag der opdaterer vores vedtægter, så de passer bedre til vores aktiviteter.

.

Birthe Hindsberger, Frederiksberg: fortalte at hun havde lært rigtigt meget personligt 
af det lokale netværk. Alle medlemmer af havenetværket i området blev inviteret til de
lokale arrangementer. En lille bekymring, var dog at man ikke kender alle.. 
Havenetværket består både af medlemmer og ikke medlemmer. Næstformanden var 
enig i at  organisatorisk fedt er nødvendigt. Og at det er det vi arbejder hen imod med 
ansættelsen af økofacilitatoren Hendes mand ville ikke være med til at invitere 
indenfor, fordi han ikke vidste hvem der blev lukket ind.

Formanden forstod hendes bekymring og svarede at det enkelte netværk selv vælger 
om netværket skal være åbent for ikke-medlemmer. 

Mads Helms næstformand i Økologisk Landsforening: ønskede også borgerdrevet 
økologisk udvikling for de små økologiske landbrug og synes ikke vi skal konkurrere 
om dem som medlemmer. Foreslår i øvrigt at vi hjælpes ad med behovet for 
recirkulering, da der er mange barrierer i systemet. Og at vi samarbejder om at hjælpe
frugtavlerne med at monitere forureningen med sprøjtegiften prosulfocarb, så det ikke er
den enkelte økologiske frugtavler, der skal dokumentere at hun/han ikke bruger gift, men at vi
ved fælles hjælp påviser at giften fndes på alle frugter i haverne og naturen, hvor der sprøjtes
i nærheden.



Formanden glædede sig over at Økologisk Landsforening (ØL) havde lyst til at være 
med til vores generalforsamling. Vi er jeres bedste venner, ikke konkurrenter. Vi 
hjælper de små økologiske landbrug med at mødes i et netværk, da de ikke altid har 
råd til at købe rådgivning hos jer. Vi sælger ikke rådgivning, det gør Økologisk 
Landsforening og det er I rigtigt gode til. Formanden var enig med Mads om at ”alt 
hvad der kommer i potten” skal tilbage til jorden. Vores medlem Bodil Søgaard vil 
gerne være med til en oplysningskampagne til efteråret om sprøjtegifte og vi støtter 
op.

Formandens beretning blev vedtaget. 

4. Forelæggelse af revideret regnskab v. kasserer Finn Paaske. 

Årsrapporten for 2016 ligger på vores hjemmeside her: 
http://www.oekologi.dk/om_os/generalforsamling/

Kassereren valgte at give et kort overblik som supplement til det udsendte. 
Foreningens underskud i 2015 er kun på 73.141 mod det i budgettet godkendte fra 
sidste års generalforsamling på 116.000 kr. Underskuddet på de 73.141 dækker 
desuden en ekstraordinær regning fra revisoren på 40.128, samt forklædekøb i 
slutningen af året på 44.724 kr., så vi har gjort det godt i 2015.

Regnskabet blev godkendt.

5. Forelæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent v. kasserer Finn 
Paaske.

Budgettet for 2016 ligger på vores hjemmeside her: 
http://www.oekologi.dk/download/Landsforeninge_Praktisk_Oekologi_budget_2016.p
df

Der var sidste år budgettet med en medlemsfremgang til i alt 3900 medlemmer, men 
vi nåede kun 3783. I år regner vi med 4080 medlemmer ved årets udgang. Bemærk 
også at der er en medlemsdrevet indtægt 116.808 kr., da vi gerne vil have jeres hjælp 
med at tjene penge til os ved at lave arrangementer. Hvis det lykkes at tjene pengene, 
vil foreningen få et overskud på 31.709 kr. Dog tager bestyrelsen det fulde ansvar for 
foreningens økonomi. Og så kunne man så spørge hvordan vi med et overskud på 
blot 31.000 kr. kan ansætte Mikael som økofacilitator. Vi har ikke råd til at lade være. 
Han vil med sin blotte tilstedeværelse hjælpe til at økonomien løber rundt. Vi har ikke 
råd til at lade være.

Kirsten Greve bemærkede at man godt må være optimistisk, men gerne ville have 
uddybet hvad splitmoms er.  

Kasseeren svarede at da vi både har momspligtige og ikke momspligtige aktiviteter, 
kan den reelle moms først udregnes ved årets udgang. Sidste år var der et overskud 
og det regner vi også med i år.



På spørgsmål fra et medlem om hvorfor revisorhonoraret var sat til 0 kr. i 2016, 
svarede kasseren at det var et ekstraordinært revisorhonorar der stod i budgettet til 0
kr. Det ordinære revisorhonorar står under administrationsomkostningerne. Vi 
accepterer ikke ekstraordinære udgifter fra revisoren i 2016.

Karna Maj: bemærkede at sidste år var vi to der tegnede annoncer til Havenyt. Den 
forventede indtægt på budgettet i år er større end sidste år. Hun opfordrede 
medlemmerne til at melde sig som frivillig for at hjælpe Joan med at tegne yderligere 
annoncer til Havenyt.

Kasseren takkede for opfordringen. Og opfordrede også medlemmer med 
regnskabskyndige til at melde sig og hjælpe os engang imellem til at revidere små 
projekter fra f.eks. Kulturstyrelsen, så vi kan nøjes med at betale revisoren for 
årsregnskabet.

Budgettet blev vedtaget.

6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter 

 Næstformand: Randi Lauridsen, (på valg i lige år) – modtog genvalg

Randi har været med i bestyrelsen i 2 år, bor i Brøndby, it-projektleder, vil gerne gøre 
foreningen mere robust og udbredt, så vi kommer op på 50.000 medlemmer.

 Bestyrelsesmedlem: Marie Hertz (på valg i lige år) – modtog genvalg

Marie kommer oprindeligt fra Hvalsø, har boet i København og er for nyligt fyttet 
tilbage til den fædrene gård. Synes det er superfedt og inspirerende at arbejde i 
bestyrelsen. Brænder for det politiske virke, har virksomhed sammen med 
bestyrelsesmedlem Signe Voltelen. Interesserer sig især for Urban farming. Vil gerne 
opfordre andre til også at stille op til bestyrelsen.

 Bestyrelsesmedlem (på valg i lige år): Malene Mann modtog ikke genvalg. Signe 
Schrøder blev valgt. Hun har været medlem i 9 år. Bor i Birkerød med mand og 
2 børn, har nu have, men startede med lille nyttehave. Hun er webredaktør i 
folketingets administration og medlem af SF med deraf politisk strategisk 
erfaring.

 Bestyrelsesmedlem: ledigt (på valg i lige år) Gitte Tjørnehøj blev valgt. Se 
eventuelt mere om hende ved at takketalen under formandens beretning. Har 
været medlem temmelig længe. PØ udgiver verdens bedste blad. Har 
andelsbolig med lille have samt kolonihave. Underviser på Aalborg Universitet, 
men overvejer at stoppe for at bruge mere tid i PØ

 Suppleant: ledigt (vælges for 2 år) Søren Vissing Nielsen blev valgt. Han var med
til foreningens stiftende generalforsamling – før bonderøven kom til. Han har 
prøvet alt og har ”Moskusænder for sjov” på facebook. 



 Suppleant: (vælges for 2 år) Birgit Brink Lorenz blev valgt. Har været lærer i 35 
år og er nu gået på efterløn. Er haveambassadør og tovholder i Ribe-netværket, 
Ønsker at ladeportene skal lukkes op for den økologiske verden i Danmark.

Alle blev valgt for 2 år.

7. Valg af revisor

Revisor: Ole Dall (på valg i lige år) – modtog genvalg. 

Ole blev valgt for 2 år.

8. Indkomne forslag.

a. Forankring af foreningens demokrati i lokale afdelinger. Forslag fra 
Leif Henriksen.

Jeg vil gerne foreslå at bestyrelsen nedsætter et udvalg som skal komme med forslag 
til ændring af foreningens vedtægter derunder formålsparagrafen og opbygningen af
de bestemmende organer. Et udvalg som gerne må repræsentere medlemmerne 
bredt både med hensyn til interesser, holdninger, geograf osv. Ændringen skulle 
forankre foreningens demokrati i lokale afdelinger f.eks. ved at man lokalt vælger 
medlemmer til et repræsentantskab der igen vælger en bestyrelse. Begrundelsen er 
især at det vil fremme drøftelsen af foreningens anliggender inden forslag fremsættes
og eventuelt vedtages. At tingene ikke kun drøftes i bestyrelse og forretningsudvalg. 
Ansættelsen af en økofacilitator illustrerer aktuelt et af problemerne: der er ingen tvivl
om at vedtægterne giver bestyrelse og forretningsudvalg lov til at handle som man 
har gjort. Men hvor mange af foreningens medlemmer vidste noget som helst om 
overvejelser i den retning? Man har et svagt fundament for beslutninger og kortslutter
let demokratiet. Desuden vil det fremme lokale aktiviteter og synliggøre lokale 
ressourcer. Jeg vil foreslå at udvalget tilknyttes ”konsulenter” som kan høres 
efterhånden som udvalget nedkommer med resultater. Med venlig hilsen Leif 
Henriksen Himmerland

b. Ændringsforslag til Leif Henriksens forslag. Forslag fra bestyrelsen. 



Bestyrelsen i Landsforeningen Praktisk Økologi vil gerne foreslå, at alle medlemmer, i og uden
for de lokale netværk, som fnder interesse i foreningens fremtidige strategi samt 
organisering, møder op til et åbent procesmøde, hvor alle får tale- og ønsketid. Mødet, der 
skal faciliteres professionelt, skal indlede en åben proces, hvor vi i åben dialog får klarlagt 
drømme, ønsker, enighed og uenighed angående foreningens fremtidige strategi og 
organisering. Bestyrelsen foreslår konkret, et åbent procesmøde – en hel dag på Fyn, efter 
Mere Liv i Haven Festival, evt. i november. Udkommet af denne dag kan herefter vendes og 
diskuteres i de lokale netværk og/eller i øvrige PØ sammenhænge. Bestyrelsen forslår, at vi 
herefter mødes igen og taler og arbejder videre til endnu en åben procesdag i foråret 2017, 
hvor vi, såfremt processen er klar, sammen forbereder et fælles oplæg til strategi og 
organisering af vores forening til generalforsamlingen 2017.Bestyrelsen ønsker en åben og 
grundig proces, hvor så mange, som muligt kan være med og mener, at overstående 
tidsramme er den mest realistiske, taget emnets alvor, samt øvrige PØ aktiviteter, sæson mv. i
betragtning

Dirigenten takkede for forslagene. Dirigenten læste Leifs forslag op, da han ikke var til 
stede for at motivere forslaget. Marie fra bestyrelsen læste bestyrelsens forslag op.  

Gitte Tjørnehøj fra Himmerland: mente at alle de nye aktiviteter kræver nye vedtægter
under §7 og at foreningen ikke følger vedtægterne hvis vi fortsætter et år uden 
ændringer.

Formanden læste vedtægternes §2 op – det overordnede formål og mente at vi godt 
kunne arbejde videre med de nuværende vedtægter, dog henviste hun til bestyrelsens
forslag til ændring af §7, som Himmerlandsnetværket selv havde ønsket.

Aage Dissing: kunne ikke forstå at det var nødvendigt med ændring af vedtægterne. 
Han ville anbefale et nej til begge forslag. 

Leifs Henriksens forslag og bestyrelsens forslag blev herefter nedstemt.

c. Forslag til ændring af vedtægt § 7 afsnit 3. Forslag fra bestyrelsen 

Nuværende afsnit:

"Forslag fra medlemmer til lokalaktiviteter forelægges bestyrelsen, som i fornødent 
omfang kan give økonomisk støtte til aktiviteterne. Ingen aktiviteter og arrangementer
afholdes i Landsforeningen Praktisk Økologis navn, uden at bestyrelsen har godkendt 
dem."

Forslag til nyt afsnit:



”Alle aktiviteter og arrangementer, som afholdes i Landsforeningen Praktisk Økologis 
navn, skal leve op til foreningens værdier og vedtægter. Bestyrelsen holdes orienteret 
om arrangementer af særlig størrelse og omfang. Bestyrelsen skal godkende 
arrangementer, som kræver foreningens økonomiske støtte, eller kræver økonomi, 
som er ansøgt i foreningens navn.”

Baggrund for forslaget

Bestyrelsen i Landsforeningen Praktisk Økologi har fået en henvendelse fra Mere Liv i 
Haven, Himmerland, som påpeger at for nuværende overholder foreningen ikke sine 
vedtægter ift. alle de fne arrangementer, som netværkene laver rundt omkring, som i 
sagens natur ikke godkendes løbende i bestyrelsen. TAK for hjælpen til Himmerland!

Forslaget blev enstemmigt vedtaget. Da det var en vedtægtsændring krævede det 
mindst 2/3 opbakning fra forsamlingen og det var således opfyldt. 

d.   Forslag om ændring af kontingent v. kasserer Finn Paaske
Bestyrelsen foreslår at Landsforeningen Praktisk Økologi fastholder kontingent for personligt 
medlem, 385 kr. årligt og husstandsmedlem, 485 kr. årligt.

Bestyrelsen foreslår endvidere at ungdomsmedlemsskabet frafaldes og at vi i stedet laver et 
bredere medlemskab til de, som har brug for nedsat kontingent af økonomiske årsager, vi 
foreslår at kalde det et Solidarisk Medlemskab.

Motivation for Solidarisk Medlemskab: Bestyrelsen og medarbejdere i PØ har igennem det 
sidste år i højere grad end tidligere oplevet at medlemmer melder sig ud på grund af 
økonomiske årsager – medlemmer, som er kede af det, men som ikke kan få husholdningen 
til at hænge sammen. Det er nok ikke underligt i et samfund, hvor uligheden stiger og fere 
måske er usikre på fremtiden. Mange af disse udmeldelser kommer fra medlemmer, som har 
været med i foreningen i mange år – og vi søger at fnde en mulighed for at disse mennesker 
får en håndsrækning og kan blive i fællesskabet, Landsforeningen Praktisk Økologi, derfor vil 
vi foreslå at ungdomsmedlemsskabet frafalder og i stedet vil vi bede generalforsamlingen 
tage stilling til, om vi i foreningen skal have et:

Et solidarisk medlemskab er for dig, som har svært ved at få din økonomi til at hænge 
sammen. Det kan være at du er studerende, du er uden indkomst, du er syg eller pensionist. 
Grunden er sådan set ligegyldig – Det vigtige er at vi i Landsforeningen Praktisk Økologi gerne 
ser dig som medlem. Et solidarisk medlemskab i Landsforeningen Praktisk Økologi koster 200 
kr. om året. og du få det samme, som de medlemmer, som betaler 385 kr. Vi håber at denne 
lille håndsrækning kan være med til at du bliver som medlem af Landsforeningen Praktisk 
Økologi – og at du, når du kommer til hægterne i din økonomi, vil huske at melde ind til 
sekretariatet at du igen er med for fuldt kontingent. 



Desuden foreslår bestyrelsen at medlemstypen støttemedlemskab frafalder, da der ikke kan 
opnås fradragsberettigelse for kontingentet. Hvis medlemmer eller virksomheder ønsker at 
støtte foreningen, kan de gøre det med et gavebidrag til foreningen, som er 
fradragsberettiget.

På spørgsmål fra et medlem om hvad det vil betyde for vores regnskab, svarede 
kasseren at sekretariatslederen havde anslået det til 30-50 medlemmer det første år.

På spørgsmål fra et medlem om hvordan ordningen skulle administreres, svarede 
kasseren at det var op til dem der meldte sig til det solidariske medlemskab, selv at 
vurdere ud fra samvittighed og etik, hvor længe de var økonomiske trængte.

Karen regnede med at vi ville få fere medlemmer.

John synes det var et skidegodt forslag, fordi at os der er på røven stadig kan være 
med.

Ændringerne i kontingenter blev vedtaget.

9. Eventuelt

Leif Henriksen fra Himmerlandsnetværket havde skrevet en dejlig afskedssang til 
Karna Maj. Se den her: https://www.oekologi.dk/download/Sang_til_Karna.pdf

Dirigenten takkede herefter for god ro og orden.

https://www.oekologi.dk/download/Sang_til_Karna.pdf

