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Bestyrelsens beretning 
Kære generalforsamling. Nu er det et år siden jeg blev konstitueret som formand 

siden Trine, ret pludseligt, besluttede ikke at genopstille. Det har været et 

spændende, men også meget krævende år. Jeg vil ikke lægge skjul på, at posten som 

formand har været langt mere omfattende og omfattet mange flere opgaver, end 

jeg oprindelig havde forestillet mig. Læringskurven har været stejl, men god, for 

Praktisk Økologi er en levende og alsidig forening med rigtig mange aktiviteter, 

ambitioner og samarbejdspartnere, så det har været et vildt spændende år som 

formand.  

Bestyrelsen har koncentreret sig meget om selve organisationen og organiseringen. 

Vi har haft fokus på at konsolidere foreningen og få driften til at hvile i sig selv. Det 

betyder også, at det har været nødvendigt med en række prioriteringer, i forhold til 

hvordan pengene skulle bruges. Især fordi nogle af de økonomiske forventninger 

ændrede sig i årets løb.  

Det ene var at medlemstilgangen desværre ikke har været som forventet. 

Her ved årsskiftet er medlemstallet stort set det samme som i januar 2017. Vi har 6 

færre medlemskaber pr. 1. januar 2018, hvor vi havde 3854 medlemskaber. Det skal 

dog siges at vi har ændret lidt på måden at bogføre og registrere udmeldelser på, så 

det trækker lidt ned i medlemstallet pr. 1. januar. Den 1. marts havde vi 3913 

medlemskaber i PØ.  
 

I løbet af 2017 har 578 meldt sig ind, mens 584 valgte ikke at forny deres 

kontingent. Altså en stagnering i antallet af medlemskaber i forhold til året før. 

 

Bestyrelsen arbejder målrettet på at få flere nye medlemmer. Vi vil også tydeliggøre 

at det er Praktisk Økologi der driver havenyt.dk, deljorden.dk, merelivihaven.dk, 

havelyst.dk og oekologi.dk. Vi vil fortsætte med at spille på flere forskellige strenge 

såsom Facebook, nyhedsbreve, osv.  

 

Det andet forhold var at vi i juni desværre fik afslag på vores stort anlagte 

projektansøgning Mere Liv på Landet, der lød på 7 millioner fordelt over 4 år. Der er 

ingen tvivl om, at dette projekt ville have tilført PØ mange midler, flere opgaver og 

mere arbejdskraft.  Vi var ellers ret sikre på at projektet var i hus, da vi havde fået en 
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næsten sikker godkendelse, men i den sidste endelige vurdering, valgte Veluxfonden 

altså desværre at prioritere andre projekter.  

Mere Liv i landet fortsætter som netværk på frivilligt basis efter samme model som 

vores øvrige netværk.  

Personalesituation 

Med afslaget fra Veluxfonden fulgte også et behov for at se på personalesituationen, 

da der ikke er var midler til at videreføre det daværende antal medarbejdertimer. 

Bestyrelsen og den daglige leder blev derfor nødt til at gennemgå grundigt, hvilke 

opgaver der er essentielle for foreningens drift, og hvilke opgaver der var Nice to 

have – så at sige. Bestyrelsen valgte derfor at varsle vores mediekultivator Ursula 

ned i tid. Ursula stod for markedsføring og drift af sociale medier og i den 

nuværende økonomiske situation er det opgaver, der ikke er råd til at afsætte så 

mange medarbejdertimer til. Ursula var ikke interesseret i tilbuddet om at gå ned i 

tid og vi har derfor opsagt samarbejdet.  

Det er altid en trist situation at skulle sige farvel til en medarbejder og sagen er 

yderligere blevet kompliceret af, at Ursula var gået på barsel. Vi har derfor 

forhandlet en mindelig aftale hjem med hendes fagforening. Vi har været glade for 

det engagement og den indsats Ursula har lagt for dagen, og ønsker Ursula alt det 

bedste fremover.  

Fanny Møller har i 2 år været tidsbegrænset ansat som havenyt-redaktør frem til 

januar 2018. Fanny valgte ikke at gensøge stillingen, som blev opslået i november. 

Der har været stor interesse for stillingen, og vi har fået mange højt kvalificerede 

ansøgere. Det har vi været meget glade for. Vi holdt ansættelsessamtaler i Økologisk 

Landsforenings lokaler, og med alle de dygtige kandidater, var det en svær 

beslutning, men vi er meget glade for at kunne præsentere vores nye havenyt-

redaktør Heidi Kirk Nissen, som også er med her i dag. Heidi er uddannet agronom i 

plantedyrkning og landskabsforvaltning. Hun har sidenhen arbejdet som 

projektleder og med online marketing. Heidi har altid dyrket have og har lige nu en 

stor villahave i Svendborg. Heidi tiltrådte stillingen for 14 dage siden, som I også har 

kunne læse på havenyt.dk, og jeg håber at I vil tage godt imod hende (Giv Heidi en 

stor hånd) 

Bestyrelsen 

Året har også budt på ændringer i bestyrelsens sammensætning. Finn Påske, vores 

tidligere kasserer, besluttede i sommers at træde ud af bestyrelsen, for at hellige sig 
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udgivelsen af sin bog. Han skal have en stor tak med på vejen, for sine 3 år i rollen 

som kasser og de mange gode snakke og diskussioner det har kastet af sig. 

Bestyrelsen konstituerede sig på ny med Ole Dall som kasser, og tidligere suppleant 

Lene Fuglsang er indtrådt i bestyrelsen. Mette Badenski, vores anden suppleant, har 

valgt at trække sig igen. Stor tak til hende, for den tid hun har brugt sammen med 

os.  

Desuden har Randi Lauridsen valgt ikke at genopstille til bestyrelsen. Hun har siddet 

4 år i bestyrelsen, hvor hun bl.a. har været næstformand. Også Randi skal have en 

stor tak med på vejen for sin store indsats.  

Det betyder at vi mangler et bestyrelsesmedlem og to suppleanter. Jeg håber der er 

nogen i salen, der har lyst til at stille op.  

Det var lidt om medarbejdere og bestyrelsen. Nu vil jeg fortælle om foreningens 

projekter i 2017. 

Mere Liv i haven – slutter i 2018. Status på projekter  
Her i 2018 er vi gået ind i det sidste år, hvor vores store projekt Mere Liv i Haven 

bliver støttet af Veluxfonden. Projektet har dermed varet i alt i 4 år og sikke meget 

det har kastet af sig! Det er helt forrygende. Mikael Elke Lund – foreningens daglige 

leder – er projektleder for Mere Liv i Haven og han har haft nok at gøre.  

I 2017 er vi gået ind i en fase, hvor vi har driftet Mere Liv i Haven projektet, men 

også forankret projektets aktiviteter i PØs årshjul, så vi også efter projektets 

afslutning ved udgangen af 2018, stadig har levende netværk og vidensdeling hen 

over hækken, og masser af grønne arrangementer, der lokalt skaber liv og glæde. 

Netværk 

Vi har nu 37 MLIH-netværk fordelt over hele landet og flere kommer stadig til. I år 

har Mikael også hjulpet gamle netværk i gang igen og foreningen har givet 

økonomisk støtte til lokale initiativer og arrangementer såsom æblepodning, 

kompostkursus og lokale foredrag. Det har vi også mulighed for i 2018, og vi håber 

at netværkene vil bruge denne mulighed og engagere sig lokalt. Vi hjælper gerne. 

Det må I gerne sige I jeres lokale netværk – og hvis I ikke er del af et netværk endnu, 

så kan jeg anbefale at blive det. Det er SÅ hyggeligt! Hvis I ikke har et lokalt netværk, 

så kontakt Mikael – så hjælper han med at få oprettet et.  
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Festival 

Mere Liv i Haven-Festivalen blev afholdt igen i oktober, og der var helt udsolgt med 

230 deltagere. Festivalen foregik denne gang på en skole i Holbæk, og der var over 

40 forskellige værksteder med emner om alt fra grisehold til dyrkning i drivtunnel 

om vinteren.  

Der var desuden frø- og bogbyttebord, og flere forskellige boder med grej, bøger, 

æblemost og meget andet fra forskellige småproducenter.  

Ane og Jens fra MULD stod for maden, der var hjemmedyrket og hjemmelavet, 

vegansk og økologisk og smagte forrygende. Tak til dem og en stor tak til den 

frivillige festivalgruppe fra Holbæk-netværket, der, sammen med Mikael, stod for at 

arrangere festivalen og søge fondsmidler til den! 

Høstmarked 

Flere steder i landet har lokale medlemmer dannet par med lokale medlemmer af 
Økologisk Landsforening, PØ har i 2017 været repræsenteret ved adskillige 
Økologiske Høstmarkeder rundt om i landet. Vi gentager succesen igen i 2018. 
 

Frøpopup 

I 2017 blev der lavet 21 frøpopups rundt om i landet, mange af dem er arrangeret af 
lokale mere liv i haven netværk. 
 

Åben Giftfri Have 2017 

Vi udvidede samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening og holdt Åben 

Giftfri Have den 19-20. august. Her bød mange af medlemmerne nysgerrige inden 

for i deres have, for at vise et alternativ til gift og kunstgødning.  

Åben Giftfri Have er i modsætning til tidligere åben for alle interesserede og ikke 

kun PØ-medlemmer. Praktisk Økologi støttede arrangementet med blade, flyers og 

pressearbejde.  

 

Haveambassadører 
Foreningens haveambassadører har stillet deres viden og kunnen til rådighed, og har 
i foreningens navn holdadskillige foredrag på biblioteker og kolonihaver landet over. 
Idet hele taget har haveambassadørerne udfyldt deres funktion som grønne 
iværksættere. De har stået frem og blandet sig i debatten, og sat økologien på 
dagsordenen mange steder. 
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 Samarbejder 

  

Øko-akademi 

Mere liv i haven projektet har også handlet om samarbejde. Vi har samarbejdet med 
forskellige grønne organisationer om DN og ØLF. Under titlen Øko-akademiet  har vi 
banet vejen for samarbejde mellem foreningens medlemmer og forskellige frie 
oplysningsforbund. Det ser vi meget frem til at udvikle yderligere i løbet af 2018.  
  

Grøn højskole 

Et andet godt eksempel på samarbejde er Jyderup Højskole. Vi har i samarbejde 
med Jyderup Højskole, Frøsamlerne og Frie bønder – Levende land skabt to 
højskoleophold. Et 6 mdr ophold, der handler om ”det lille jordbrug”, hvor 
dejltagerne veksler mellem reflekterende højskoleophold og et praktikophold på et 
mindre jordbrug. Derudover tilbyder vi en uges sommerhøjskole ”Grønsager og 
grønne sager” hvor man lære det mest basale om bla jordforbedring, dyrkning, 
frøsamling. Der er stadig pladser ledige, og som PØ-medlem får man op til 500 kr i 
rabat alt efter deltagerantal.  
  

Økologiens Have 

Vi har indgået et samarbejde med Økologiens Have i Odder og snakker om at lave 

flere projekter sammen fremover. I 2018 vil Økologiens Have bl.a. sælge vores 

produkter på deres webshop. Det betyder at de får flere kunder i deres webshop og 

at vi sparer lagerudgifterne væk. Med andre ord en win-win-situation☺  

Hvad sker der i 2018? 
Da vi nu går ind i det sidste år, er vi fokuseret på at konsolidere og afrunde 

projektet. Vi fortsætter Mere-Liv-i-Haven-festivalen og de lokale netværk.  

Det falder sig så heldigt at vores alle sammens forening har intet mindre en 30 års 

jubilæum i år! Det skal selvfølgelig fejres og bestyrelsen og sekretariatet er godt i 

gang med at planlægge et brag af en fest! Vi har valgt at slå det sammen med Mere 

Liv i haven-festivalen her til oktober, så sæt allerede nu kryds i kalenderen den 

sidste lørdag i oktober, for vi skal både holde festival og 30 års jubilæumsfest. De 

nærmere detaljer skal I nok få mere at vide om, men hvis I sidder med nogle gode 

ideer hvad vi skal lave til jubilæet, så sig endelig til. Og hvis I har lyst til at give en 

hånd med, eller planlægge festlighederne, så tager vi imod al hjælp med kyshånd.  
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Det fælles bedste? 
Så vil jeg minde jer om at der er Det Fælles Bedste i Vejle her til maj. Alle er 

velkomne og PØ vil også have en stand. Vi har ikke været med i styregruppen i år, 

men vi bakker helhjertet op om projektet og glæder os til at opleve Det Fælles 

Bedste igen.  

Folkemødet på Bornholm og Naturmødet i Hirtshals 
I år deltager PØ i Folkemødet på Bornholm den 16. – 19. juni. Det gør vi sammen 

med bl.a. Bonderøven aka Frank Erichsen og nationalmuseets Rane Willerslev i et 

område der handler om mad, mennesker og biodiversitet. Vi laver en frøpopup og 

meget mere. Samtidig har vi skaffet et dejligt sted til alle PØ-medlemmer, så hvis der 

er nogen af jer, der har lyst til at komme til folkemødet, så stiller vi en teltlejr med 

gode faciliteter til rådighed. Og vi vil elske at se så mange af jer som muligt!  

Vi er også til stede på Naturmødet i Hirtshals, hvor vi bl.a. laver en samtalecafe om 

giftfri have. Så hvis nogen er jer er i nærheden, så kig endelig forbi. Det bliver også 

rigtig sjovt.  

Tak 
Sidst men ikke mindst, vil jeg takke for de gavebidrag foreningen har modtaget. Vi 

har fået 46.853 kr i alt i gavebidrag, hvoraf de 40.368 kr. er til havenyt.dk. De penge 

går til drift og udvikling af siden. Desuden har vi modtaget 6.485 kr. til foreningen, 

som er gået til drift og udvikling af PØ. 

  

Så vil jeg takke kulturstyrelsen for hele 3 tilskud. Vi har fået  

1: tilskud til forsendelse af bladet  

2: generelt driftstilskud til foreningen 

3.  tilskud til it-udstyr og genoptryk af særnummer+frønummer. 

  

Et stort tak skal Velux-fonden også have, for at forlænge vores Mere-Liv-I-Haven-

projekt, så projektet også fortsætter i hele 2018. Det er vi meget meget glade for.  
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Desuden vil jeg takke for tilskuddet fra Nordea-fonden og for legaterne fra Det 

Arnstedtske Familiefond + fra Paula og Axel Nissen, som det lokale Holbæknetværk 

har søgt til MLIH-festivalen i Holbæk.   

Jeg vil også takke Økologiens Have, som passer godt på vores varelager og sender 

materialer ud for os. 

Til slut vil jeg takke jer. Medlemmerne af vores forening. Der er jer, der er derude og 

støtter vores arbejde med at skaffe flere medlemmer, så vi kan komme længere og 

bredere ud med al den viden, liv og engagement vi har her i foreningen. Det er jer, 

der anbefaler foreningen til nye medlemmer. Det er jer, der viser bladet frem og så 

andre får lyst til at melde sig ind. Det er jer, der sætter gang i netværkene, åbner 

haverlågerne, står på markeder, skaber fælleshaver, og formidler økologien i stor og 

småt. Det er uvurderligt. TAK! Tusinde tak til jer! 

 


