
Formandens beretning 
Kære generalforsamling.  

Det har været et godt år.  

- Vi har fået ro på foreningen.  
- Vi fik ansat Heidi som havenytredaktør – et job hun løfter flot og godt.  
- Vi har afsluttet Mere Liv i Haven-projektet og  
- vi har holdt en fantastisk 30 års jubilæumsfestival.  

Vi har ikke opfundet de nye vilde projekter, men vi har holdt medlemsture til Folkemødet på Bornholm og 
til naturmødet i Hirtshals.  

Vi har fortsat samarbejdet med Danmarks Naturfredningsforening om Giftfrie Haver og Åbne giftfrie 
havelåger.  

Vi har samarbejdet med Økologisk Landsforening om høstmarkeder og vi deltager i netværksmøder med de 
øvrige grønne foreninger og tænketanke. Det er alt sammen gode tiltag, der var nye engang, men 
efterhånden er blevet en del af driften.  

Det har været rigtig godt at få ro på organisationen. Efter et par år, hvor stort set hele bestyrelsen og 
administrationen nærmest er blevet udskiftet, trængte vi til at stoppe op og puste ud og få tid til at samle 
erfaringerne og tænke os om.  

Det er jo frivillighedens forbandelse – at indsatsen ofte er tidsbegrænset, fordi kræfterne eller tiden slipper 
op, og erfaringen og det store overblik dermed kan forsvinde ud af døren på få minutter.  

Lige nu er vi lykkeligvis i en situation hvor bestyrelsen igen begynder at have samlet erfaringer og overblik 
og medarbejderne ligeså. Jeg kan mærke det tydeligt – min telefonregning er blevet langt mindre, for jeg 
bruger ikke mere 2 timer om dagen på at tale pø-stof, men måske snarere et par timer om ugen. Og det er 
sundt og godt, når man er en 100% frivillig bestyrelse, for der skal være tid til ens eget liv og en høj glæde i 
bestyrelsen.  

Glæde er i det hele taget et centralt ord for mig som formand. For nogle år siden skrev vi foreningens 
kernefortælling og besluttede os for nogle værdier, nemlig vidensdeling, omsorg og glæde! Uden glæde er 
vi ikke Landsforeningen Praktisk Økologi. Vi dyrker vores have med glæde, vi vidensdeler med glæde og vi 
hjælper hinanden og andre med glæde.  

Der er masser af kamporganisationer derude, som bruger vreden og forargelsen og indimellem skrækken 
som mobiliserende kraft. Og det er også en ganske effektiv og magtfuld kraft, men det er ikke den vi skal 
benytte os af. For vrede, forargelse og skræk blusser kun kortvarrigt op, og gør i sidste ende os mennesker 
passive og lammede.  

Glæde og omsorg og håb er essentielle for at drive den langsigtede omstilling, som jorden har brug for. 
Derfor er artiklerne i Praktisk Økologi og på havenyt.dk altid konkrete og praktiske anlagte, og vores 
kommunikation på sociale medier er fulde af de gode historier, håbet og konkrete råd. Derfor er Praktisk 
Økologi en forening hvor devisen er: Lidt er bedre end ingenting, og ingen kan gøre alt, men sammen kan vi 
det hele.  

Jeres bestyrelse her, arbejder efter nogle få hovedoverskrifter, nemlig at 



- få flere medlemmer  
- få driften til at hvile i sig selv 
- og professionalisere foreningen 

Det er de overordnede mål, som vi har som pejlemærker i forhold til alt hvad vi gør. Men så kommer der al 
det andet. Driften, henvendelserne, de uforudsete ting. Jeg tror godt at alle jer der sidder her, ved det, at 
Praktisk Økologi er en stor og mangfoldig forening, hvor der er utrolig meget liv.  

Der er rigtig mange arrangementer og der er rigtig meget vidensdeling, snak og relationer. Vi har et blad, vi 
har 5 hjemmesider, vi er på facebook og instagram, vi sender nyhedsbreve ud, vi arrangerer festival og 
meget meget mere.  

Da ambitionsniveauet samtidig er højt, kunne vi snildt beskæftige 30 mand fuldtid. Som det er nu, har vi 5 
ansatte på deltid og en flok frivillige. For at kunne fokusere har bestyrelsen derfor gennem det sidste år 
kørt en lang og spændende strategiproces. Og vi er nået frem til følgende fokuspunkter.  

- Vi skal have en samlet identitet.  
- Vi skal fokusere på børn og familie 
- Vi skal skabe merværdi og medlemsfordele 
- Vi skal pleje netværkene 
- Vi skal opdyrke ”PØ helte” og vores grønne venner 

 

En samlet identitet: 

Foreningens aktiviteter har igennem de sidste mange år vokset sig flere og flere og der har været mange og 
rigtig gode initiativer. Men nu har bestyrelsen besluttet at det er på tide at samle foreningens mange 
identiteter under navnet Praktisk Økologi. Dermed ikke sagt at vi vil skrotte gamle og gode slogans, navne 
mv. Dem er der lagt mange tanker og meget kærlighed i, og flere navne er blevet en fast del af 
bevidstheden. Men vi savner at der er en tydelig og umiskendelig kobling til vores forenings navn, så ingen 
er i tvivl om, hvem der er afsenderen bag de mange gode initiativer. Den nemme del er at komme til den 
erkendelse og vedtage beslutningen. Den interessante del opstår, når det skal udmøntes i praksis. Den rejse 
kommer vi ud på det kommende år, og det bliver ikke gjort i et snuptag, for Praktisk Økologi er en stor og 
tung skude, som skal vendes gelinde, for at vi ikke kæntrer.  

 

Fokus på børn og familie: 

Foreningens medlemmer er af alle mulige slags og bor alle mulige steder. Der er dog en overvægt af kvinder 
mellem 40 og 70 år. Det er ikke rigtig bæredygtigt i længden, så derfor har bestyrelsen besluttet at øge 
fokus på børnefamilien. Børnefamilien er i forvejen en af foreningens faste målgrupper i vores 
kommunikationsstrategi. Men det er samtidig også en gruppe som foreningen ikke har så godt fat i. Det vil 
bestyrelses ændre og vi har opstillet to mål, at få børnefamiliernes fokus og formidle direkte til dem og at 
tiltrække flere børnefamilier til festivalen.  

Det målrettede fokus på børnefamilier skal dels afspejle sig i artiklerne i bladet og på havenyt, dels i de 
aktiviteter vi tilbyder til praktiskøkologi-festivalen.  



Vi ved at børnefamilierne typisk går meget op i økologi, og der er også mange der bor i villa med egen have, 
og som begynder at finde interesse for den spiselige have. Vi vil gerne hjælpe børnefamilien med tips og 
råd til at dyrke haven økologisk og dermed være med til at sikre fremtidige generationers viden om 
økologiske havebrug. Ganske i takt med foreningens formålsparagraf. Det er dog vigtigt for mig at 
understrege, at vores fokus på børnefamilier, ikke betyder at vi mister fokus på vores øvrige medlemstyper. 
Vi skal stadig  

Merværdi og medlemsfordele: 

Bestyrelsen vil gerne tilføre medlemsskabet noget merværdi udover blad og adgang til 
generalforsamlingen, og vi diskuterer løbende vores muligheder. Et tiltag har vi allerede sat i værk, nemlig 
medlemsfordele med rabat på forskellige produkter. Dem kan I finde i bladet. Det er foreningens 
redaktionsgruppe, som består af af vores bladredaktør Mia, vores havenytredaktør Heidi, daglig leder 
Mikael og undertegnede, der løbende prøver at finde nye tilbud. Hvis I har gode ideer og forslag, så 
modtager vi dem med kyshånd. Skriv til mig eller Mikael.  

Netværk, grønne venner og pø-helte 

Derudover så vil vi fortsætte med at have fokus på foreningens levende liv. Vi skal fortsat understøtte de 
lokale netværk, og vi skal række ud til de andre grønne foreninger, både store og små. Vi vil også brande 
vores pø-helte – vores grønne talenter. Jer som brænder igennem, eller som nørder og ved en masse om et 
bestemt emne. Jer som i det daglige arbejder for at gøre hverdagen og verden lidt mere grøn og 
bæredygtig. Alle jer, som gør en indsats i Praktisk Økologis ånd. Jer vil vi gerne vise frem, tale om og snakke 
med.   

Alt det her vil vi, fordi vi mener at det bringer værdi til foreningen. Enten i form af mere liv eller i form af 
flere medlemmer – hvilket dybest set er det samme.  

Og når vi nu snakker om medlemmer – hvordan går det så.  
Tjooo – det går ikke dårligt, men heller ikke godt. Sagt på en anden måde – vi går hverken frem eller tilbage.  

Medlemstallet ser dermed ud som budgetteret. Pr 1. januar 2018 havde vi 3.854 medlemmer. I år, samme 
dato, havde vi 3.829 medlemmer, dvs. et fald på 25 medlemmer. Det er ikke drastisk, men heller ikke rigtig 
tilfredsstillende. Slet ikke set i lyset af, hvordan folk køber mere og mere økologi, bæredygtighed og grøn 
omstilling er på alles læber, og haveinteressen blomstrer.  

Hvorfor får vi så ikke flere medlemmer, tænker I måske? 

Svaret er; Jeg ved det ikke! Det er mig faktisk en gåde, for både bestyrelsen og medarbejderne gør alt hvad 
vi kan, for at skaffe flere medlemmer. Det har været vores mål i de to år jeg har været formand, men det 
var så sandelig også Trines og de forrige bestyrelsers mål. På trods af det, er foreningens medlemstal ikke 
steget særlig meget.  

Jeg tror personligt, at vi kan komme et stykke vej, ved at eksekvere på den strategi jeg fortalte om nu her. 
Jeg og den øvrige bestyrelse er fx ret overbeviste om, at vi kan komme langt ved at få en mere fælles 
identitet, så det fx står de mange tusinde brugere af havenyt.dk soleklart, at det er Praktisk Økologis 
hjemmeside. Men min konklusion er også, at bestyrelse og medarbejdere ikke kan gøre det alene. Vi har 
brug for jer og jeres store engagement!  

Vi har brug for at vi sammen gør Praktisk Økologi til ”Talk of the town” – at vi bliver den forening alle inden 
for den grønne verden snakker om. Vi har samlet set en enorm rækkevidde via facebook, instagram og 



blogs. Lad os bruge den rækkevidde til sammen at fortælle om Praktisk Økologi. Fortæl om, hvorfor du er 
medlem og glad for det! Fortæl om, hvad du har lært af Praktisk Økologi. Anbefal folk at blive medlem, hver 
gang du ser en lejlighed til det. Tag med ud på markeder, Folkemøde, naturmøde og alle de andre steder, 
hvor mennesker mødes – og fortæl om Praktisk Økologi. Det ville være SÅ fedt, og vi i bestyrelsen vil rigtig 
gerne hjælpe jer. Spørg os hvis der er noget I er i tvivl om, hvis I har ideer men mangler vejledning, hvis I har 
vilje, men mangler metoden. Vi hjælper gerne.   

Det var lidt om hvad bestyrelsen har tumlet med i årets løb.  

Bestyrelsen  
Men Året har også budt på ændringer i bestyrelsens sammensætning. Hervé Logonne trådte ind i 
bestyrelsen sidste år, men har for et par måneder siden valg at træde tilbage for at koncentrere sig om sit 
nære netværk og sit store projekt om planteekstrakter.  

Gitte Tjørnehøj har efter 3 år i bestyrelsen også valgt at trække sig, da arbejde og privatliv blev for 
krævende til også at indebære frivilligt arbejde. Både Gitte og Hervé skal have en stor tak for den tid og de 
kræfter de har lagt i foreningen!  

Ved sidste generalforsamling var bestyrelsen i bekneb for to suppleanter, som det ikke lykkedes at finde til 
generalforsamlingen. I stedet fik vi bemyndigelse til at finde to suppleanter senere – og det tog ikke lang 
tid. Birte og Ronja var friske på at lægge kræfter i bestyrelsesarbejdet, og har været med lige siden. Stor tak 
til de to dejlige damer, for at træde til! Birte og Ronja har overtaget bestyrelsespladserne efter Gitte og 
Hervé, og er dermed på valg igen næste år. Lene Fuglsang har ønsket at træde tilbage som 
bestyrelsesmedlem, for i stedet at stille op som suppleant. Dermed mangler vi et bestyrelsesmedlem og en 
suppleant. Jeg håber, at der er nogen der har lyst til at stille op senere i dag.  

Projekter i 2018 
Det var lidt om medarbejdere og bestyrelsen. Nu vil jeg fortælle om foreningens projekter i 2018. Vi har 
afsluttet det 4-årige projekt ”Mere Liv i haven” som har været gavmildt støttet af Veluxfonden.  Det har 
kastet enormt mange engementer og initiativer af sig i foreningen, og jeg vil sige en stor tak til velux 
fonden, for at støtte os i alle de år. Jeg kan nævne i flæng: Vi har stiftet lokale netværk over hele landet, vi 
har uddannet et stort korps af haveambassadører, vi har lavet PØ-tv, PØ-akademi og ikke mindst vores 
festival.  

30 års jubilæum 
En af de bedste tilbagevendende begivenheder er efter min mening Praktisk Økologis festival. Igen i år blev 
den arrangeret af Mikael – vores daglige leder - og det lokale netværk - Koldingnetværket. I år havde vi 
oven i købet den glæde at kunne fejre foreningens 30 års jubilæum. Det var en helt speciel weekend, med 
fulde huse, hvor knap 330 Praktiske Økologer var samlet. Bonderøven, Frank Erichsen, kom og holdt 
foredrag, der var festmiddag med festtaler, sang og musik, der var frøbyttebord og markedsplads, og ikke 
mindst var der alle mulige skønne, berigende værksteder, hvor vi kunne opleve vidensdeling på smukkeste 
vis. Alt i alt var det en rigtig god lørdag, smukt arrangeret af Kolding netværket i yderst præsentable 
rammer – vi må se om vi kan vænne os til lidt mere almindelige lokaler næste gang. I år kommer det til at 
foregå i Karise i Køgeområdet, så husk at sætte kryds i kalenderen den sidste lørdag i oktober.   



Status på medlemmer og solidarisk medlemskab 
Sidste år afskaffede generalforsamlingen det solidariske medlemskab til 200 kr, men bestyrelsen blev 
opfordret til at evaluere ordningen. Vi har nu været et helt år igennem og status er, at ca. halvdelen af de 
solidariske medlemmer har betalt fuldt medlemskab mens den resterende halvdel har meldt sig ud. 
Bestyrelsen har pt. ikke planlagt at fremføre et forslag om at genindføre det solidariske medlemskab. Vi vil 
til gengæld gerne indføre et nyt prøvemedlemsskab som vi kan bruge til at lave kampagner med. Mere om 
det senere.  

Hvad sker der i 2019?  
Og hvad bringer så fremtiden, nu hvor Veluxprojektet er afsluttet? Ja, netværkene beholder vi – og det 
samme med festivalen. Det er bestyrelsens opfattelse, at det er to aktiviteter, som foreningen ikke kan 
være foruden. Veluxfonden gav blandt andet støtte til at netværkene kunne søge penge til at lave 
forskellige aktiviteter for. Den støtte er jo desværre stoppet, men fortvivl ikke. Sidder du med en god ide til 
dit netværk, så er der stadig muligheder for at skaffe penge. De skal blot søges hos Danmarks 
Naturfredningsforening – det har vi en aftale med dem om, og Kolding netværket har netop fået bevilliget 
20.000 kr til diverse aktiviteter. Via Veluxprojektet har vi også fået midler til at optimere på vores interne 
medlemssystem – det glæder især Lone, da det kommer til at spare arbejdsgange og dermed tid. I det hele 
taget arbejder vi videre ad det digitale spor 

Folkemødet på Bornholm og Naturmødet i Hirtshals  
Igen i år deltager Praktisk Økologi i Folkemødet på Bornholm den 13-16. juni. Sidste år havde vi en 
fantastisk hyggelig medlemstur, og det får vi også i år, så jeg vil kraftigt opfordre jer til at tilmelde jer. Vi bor 
både smukt og gratis hos et af vores dejlige medlemmer, Thomas, som stiller en teltlejr med gode faciliteter 
til rådighed.  

Vi er også til stede på Naturmødet i Hirtshals d. 24.-26. maj. Her er alle tænkelige grønne foreninger og 
interesserede til stede, så hvis nogen er jer er i nærheden, så kig endelig forbi. Det bliver også rigtig sjovt.  

Driften skal hvile i sig selv 
Bestyrelsen har ligesom sidste år haft fokus på at konsolidere foreningen og få driften til at hvile i sig selv og 
få ført foreningen godt igennem overgangen mellem at blive støttet af veluxfonden til igen at stå på egne 
ben. Som I vil se af regnskabet, så betyder det, at vi ikke har haft de vilde armbevægelser økonomisk i 2018. 
Faktisk kommer vi ud af året med ca 235.000 kr i overskud, men det skal vejes op mod underskuddet sidste 
år og det underskud vi budgetter med i 2019 på ca 100.000 kr. Med andre ord, skyldes årets overskud 
MLIH-projektet, men selve driften af foreningen hviler ikke helt i sig selv endnu.  

Vi har mistet ca 100.000 kr fra en pulje under Kulturstyrelsen, som de sidste to år har betalt for forskellige 
tryksager, som brochurer, flyers, særnummer mv. og udstyr såsom computere og telefoner.  Det vil Ole 
fortælle mere om.  

Tak  
Sidst men ikke mindst, vil jeg sige tak.  

Tak til medarbejdere og bestyrelse og de mange andre frivillige, som alle gør et flot og godt job med udvikle 
og drive foreningen.  



Tak til Velux fonden for at have støttet foreningens projekt Mere Liv i Haven med 4 millioner de sidste 4 år. 
Tak til Den Grønne fond i Kolding for festival støtte og Kulturstyrelsen med portostøtte fra bladpuljen samt 
driftsstøtte til foreningen. 

Jeg vil også takke for de gavebidrag foreningen har modtaget. Vi har fået 53.925 kr i alt i gavebidrag, hvoraf 
de 49.036 kr. er til havenyt.dk. De penge går til drift og udvikling af siden. Desuden har vi modtaget 4.889 
kr. til foreningen, som er gået til drift og udvikling af PØ.  

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! 

 


