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Formandens beretning 2011 
 

Formandsberetning på Landsforeningens generalforsamling på Sukkerfabrikken i Tranekær den 16 

april 2011 

Generelt 

Målet med foreningens eksistens er fortsat at oplyse om, hvordan man i praksis får økologien ind i 

dagligdagen. Det gør vi gennem påvirkning af beslutningstager og gennem konstant oplysning om 

økologi i praksis via vores 4 hovedaktiviteter: Tidsskriftet Praktisk Økologi, Havenyt.dk, 

Foreningens hjemmeside og Havelyst.dk 

Vi har i 2010 deltaget i debatmøder, konferencer, udstillinger m.m. Vi sidder repræsenteret i 

Forbrugerrådet og samarbejder med andre økologiske og grønne foreninger, bl.a. Det Økologiske 

Fødevareråd. 

En stor del af vores aktivitet og en del arbejde i foreningen udføres fortsat af frivillige. Det betyder, 

at vi er nødt til at prioritere sager, der har foreningens og enkeltpersoners interesser. Sager som 

ofte kræver vedholdenhed fra aktive medlemmer og dygtige ansatte. 

Hvis vi starter med at kikke på vores medlemsudvikling, er det en utrolig stabil forening. Dog med 

en lille stigning på 42 medlemmer i 2010, hvilket betyder, at vi ved årsskiftet var 3274 

medlemmer, imod 3232 medlemmer i 2009. 

Foreningens drift i 2010: Vores omsætning fordeler sig med følgende indtægter 

 70% finansieres primært via medlemskontingenter 

 9% udgør den resterende finansiering i form af tilskud 

fra tips og lotto, Biblioteksstyrelsen 

/distributionstilskud, kulturministeriet, driftstilskud. 

 16% Salg af annoncering på www.havenyt.dk 

 3% Øvrige (annonceindtægter, salg af publikationer, 

renter, diverse). 

 2% Tilskud og gaver, frivillige bidrag fra medlemmer/ 

ikke medlemmer på 33.481 kr. 

Tak for de frivillige bidrag fra ca. 278 medlemmer/ikke medlemmer (betalingsmodulet har gjort 

denne handling lettere). Frivillige bidrag er en forudsætning for at vi kan søge tips og lotto midler. 
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Vi har også i fremtiden brug for jeres økonomiske støtte. Meld jer evt. til vores støttekreds på 

Havenyt.dk. De mange bidrag er en nødvendighed for at vi kan opretholde vores aktivitets niveau. 

Foreningen 

Foreningens nyhedsbrev fyldte 1 år i januar 2011. Vi fastholder at nyhedsbrev udkommer efter 

behov. Nyhedsbrevet sendes pt. ud til 700 modtagere. 

Målet er: 

 at formidle og kommunikerer aktuelle nyheder til 

kritiske forbrugere/medlemmer. 

 at holde fokus på aktuelle politiske sager i foreningens 

interesse. Nyhedsbrevet administreres af frivillige, 

derfor har vi konstant brug for kritiske øjne(netværk) 

der kan levere stof/input til nyhedsbrev via vores 2 

redaktører (Tine, Per). 

Vi har i 2010 åbnet betalingsmodul samt arrangement modul på vores hjemmeside: 

Betalingsmodulet har været længe undervejs, det skulle nu fungerer optimalt. 

Vores nye arrangement modul er ligeledes blevet testet et par gange. Det betyder at alle 

tilmeldinger til arrangementer nu kan forgå direkte på foreningens hjemmeside, hvilket vil betyde 

en stor arbejdsbesparelse for sekretariatet. 

Sprøjteproblemer over skel har vi fortsat fokus på bl.a. gennem en kampagne, hvor vi i foråret 

2010 sendte pressemeddelelser ud om sprøjteskader. TV øst og nogle dagblade havde fokus på 

emnet. Sprøjteskader er en problematik, som bliver ved med at gentage sig, derfor har vi valgt at 

hjælpe sprøjteramte med bistand, dels for at holde fokus på overgreb, når der sprøjtes over skel, 

men også for at hjælpe de sprøjteramte i den videre problemstilling. Det bliver aldrig uaktuelt, da 

scenerierne gentager sig hvert eneste år. Men vores erfaringer er, at disse overgreb kræver 

udholdenhed og evnen til dialog med en potentiel forurener før skaden sker. (lige nu 

ukrudtsmidler, svampemidler, insekticider). 

Vi overvejer hvorledes vi politisk kan få fjernet privates brug af sprøjtemidler i havebrug. 

Fokus på GMO 

Vi har fortsat fokus på GMO-problematikken sammen med vores samarbejdspartnere, i bladet og 

på hjemmesiden med aktuelle artikler eller omtale. 
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Den danske sameksistens lovgivning fra 2004 står til genforhandling, deadline forår 2011. Dette er 

positivt, hvis ellers alle erfaringer og risici tages med i det endelige lovforslag. 

Idet folketinget vil sikre en styrbar udvikling på GMO området, vedtages det, at regeringen 

pålægges: 

 At Danmark i EU-regi arbejder for nationale afgørelser 

vedrørende dyrkning af genetisk modificerede 

afgrøder. 

 At der tages initiativ til en eksperthøring, som skal 

bidrage til at afklare spørgsmål omkring dyrkning af 

GMO afgrøder i Danmark 

 At sameksistensloven fra 2004 genforhandles, således 

at ny international viden om GMO tages med i en ny 

lovgivning. Forhandlingerne herom skal være afsluttet 

inden udgangen af 1. kvartal 2011 

 At den frie og uafhængige forskning i de 

sundhedsmæssige og naturmæssige konsekvenser af 

genmodificerede fødevarer sikres, herunder at 

adgangen til GMO-frømateriale til forskning sikres 

Gentager vi historien fra Canada omkring introduktion og dyrkning af GMO, hvor økologiske 

afgrøder risikerer at blive forurenet og efterfølgende skal betale erstatning for uberettiget brug af 

licens gener? 

Eller får vi en national beskyttelses zone, der beriger den økologiske mangfoldighed og produktion? 

Vi er pt. kommet tættere på GMO-selvbestemmelse efter at EU parlamentets miljøudvalg har sagt 

ja til et forslag, der giver medlemslande flere muligheder for at sige nej til GMO. Det kan kun 

glæde økologien. Nu glæder vi os til at se det implementeret i den nye sameksistens lovgivning, 

der lige nu er under behandling. 

Tidsskriftet Praktisk Økologi 

Bladet er et væsentlig nyhedsorienteret tidsskrift, med aktuelle faglige artikler, profil-beskrivelser 

af virksomheder og personer samt artikler om emner, der kan påvirke holdninger og hverdag i det 

nære miljø. 

Veronica Bay har nu til den 15 maj 2011 været redaktør i 5 år. 
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– Med dig som redaktør har vi formået at skabe en løbende positiv udvikling. Den redaktionelle 

linie føres med fast og bestemt hånd. Selve vinklingen af artikler overlades ikke til tilfældigheder, 

da alle i redaktionen sætter en stor ære i at opnå det bedste resultat for de midler, der er til 

rådighed. 

– Jeg vil gerne fremhæve din evne til langsigtet planlægning af bladproduktionen, hvilket giver et 

mere jævnt flow for alle implicerede samarbejdspartnere. Et godt blad, der bliver produceret af 

redaktør og layouter i et godt og tæt samarbejde 

Tak til Veronica og alle Jer, der knokler for at skabe et inspirerende flot og læsevenligt blad hver 

gang. Vi håber også i fremtiden at du/I kan skabe artikler der med inspiration/oplysning fortsat kan 

glæde medlemmer/læseren. 

Sekretariatet 

Foreningens sekretariats funktioner samt service og kontakt til medlemmerne har igennem mange 

år været varetaget af Inger Jørgensen. Hun har igennem 22 år (start 1989) serviceret medlemmer 

og foreningsforhold. 

Inger har nu i en alder af 83 år valgt at stoppe som sekretær for foreningen med virkning fra 

sommeren 2011. Dette vil blive et savn, da Inger i min tid i foreningen har været lig med 

Sekretariatet i foreningen. 

Inger har igennem årene lagt et stort frivilligt arbejde for Landsforeningen Praktisk Økologi. Hun 

har overlevet adskillige bestyrelser og ansatte igennem de mange års tilknytning til foreningen. Jeg 

synes, at hun har gjort sit… så hun nu kan trække sig tilbage efter mange års tro tjeneste. Det er 

ikke alle, der formår at have et aktivt arbejdsliv efter de 80 år. Vi glæder os til at møde dig som 

fuldtids pensionist. 

En af hjertet meget stor tak for de mange års arbejde for Landsforeningen Praktisk Økologi. 

– Måske vi skal gentænke begrebet æresmedlem, for om nogen må du være berettiget til denne 

ærefulde titel. 

Vi har nu ansat Karin Albertsen fra Ganløse/Stenløse til at varetage sekretariatets fremtidige 

opgaver. Rigtig hjertelig velkommen i foreningen til dig Karin. Vi ser frem til et berigende 

samarbejde. Karin starter overtagelsen fra den 1 maj 2011. Sekretariatet flytter derfor fra 

Grevinge til Stenløse. 
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Havenyt.dk 

Havenyt.dk har den 1 marts 2011 eksisteret i 9 år. 

Succesen har aldrig været større, hvilket vi som forening bør være jublende glade for. 

Besøgstallet har aldrig været større end i 2010 med 1.6 mill. besøgende. Ligeledes har vi set en 

stor fremgang i starten af 2011 med min. 50% flere besøgende de første 3 mdr. – En meget 

markant forøgelse, som måske skyldes vores facebook link, der blev lagt ud i slutningen af dec. 

2010 (Vi tror, at havenyt.dk har en profil, som facebook-brugere ønsker at skilte med som en del 

af den personlige profil, hvor de ønsker at identificerer sig med Havenyt.dk). 

Havenyt.dk’s indflydelse på danske haveejere er stor. 

 Vi er i mange sammenhænge toneangivende på 

haveområdet på nettet 

 Vi taler direkte til det brede havepublikum om 

bæredygtigt havebrug. 

 Vi taler også direkte til de unge haveejere, som 

mangler viden om havedyrkning/brug. 

 Nu skal vi blot skabe forståelse for, at de er nødt til at 

give et bidrag, når de kan benytte havenyt.dk kvit og 

frit. 

Havenyt.dk er et af vores bedste redskaber til at fremme kendskabet til foreningen og skaffe nye 

medlemmer. 

Vi er afhængige af fortsat at kunne sælge bæredygtige bannerreklamer på havenyt.dk. En reklame 

som er vores primære indtægts kilde til driften af havenyt.dk. Igennem vores store besøgstal på 

havenyt.dk gør vi os interessante som reklame søjle for vores annoncører på havenyt.dk. 

For succesen kan vi også takke de mange frivillige, der besvarer spørgsmål. 

Karna Maj er nu i gang med sit 5. år som redaktør på Havenyt.dk, hvor hun varetager den daglige 

drift samt udgivelse af det ugentlige nyhedsbrev. (p.t. 9000 tilmeldte). 

Jeg vil gerne takke Karna og alle frivillige på havenyt.dk. Kun med Jeres hjælp og et højt fagligt 

niveau, kan vi fortsætte med at være det mest benyttede ikke-kommercielle havesite i DK. 

Havelyst.dk 
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Havelyst.dk fylder til april 2011 3 år. 

 I 2010 steg antallet af aktive haver fra 150 til 209 

haver. 

 Ligeledes voksede antallet af billeder fra 14.000–

21.000 billeder. En succes selvom vi ikke er nået i mål. 

 912 medlemmer har brugerprofil. 

 Scanner modul, der checker medlemmer, der ikke har 

betalt. Manuelt tilsendes opmærksomheds mail. 

Formålet med havelyst.dk er fortsat at skabe et mødested for økologiske haveejere, hvor 

medlemmerne kan kommunikere indbyrdes og udveksle erfaringer og give hinanden gode råd og 

ideer. Havelyst.dk er et rigtigt godt sted at få svar på de mange spørgsmål, som man ofte står 

med, når man som ny haveejer vil i gang at dyrke en miljøvenlig have og sine egne økologiske 

grønsager, frugter og bær. 

Ved at være med på Havelyst.dk kan man: 

 Vise andre, hvordan man dyrker sin have. 

 Gemme oplysninger om havens planter og dyrkning til 

senere brug. 

 Blive inspireret ved at se indenfor i andre medlemmers 

haveunivers. 

 Lære andre haveejere at kende. 

 Udveksle erfaringer om det at dyrke økologisk have. 

 Være med til at udvikle den økologiske havedyrkning 

gennem erfaringsopsamling. 

Aktiviteter 

Medlems turen til Sverige (Enköping) med Charlotte Cornelius og Jens Thejsen i pinsen 2010 med 

35 deltagere blev en succes. En tur, der hurtigt blev booket, samt en vellykket og berigende tur for 

de, der var hurtige. Stor tak til Charlotte og Jens for planlægning og afvikling af endnu en 

forrygende medlemstur. 

Vi har ligeledes gennemført medlemstur til de Københavnske »haver og baggårde« den 19. juni 

2010 for 32 deltagere. En fantastisk tur forlyder det, den ser vi gerne gentaget. Tak til vores to 

Kbh. havekvinder Løkke og Camilla. 
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Vi har kørt vores første konkurrence om at hverve nye medlemmer (Vind en middag for 12 i eget 

hjem). Vores kendte madtrylle-kunstner Trine Krebs har nu afleveret præmien i vinderens hjem 

(med stor succes). Konkurrencen trak 16 nye medlemmer og en fantastisk oplevelse for vinderen. 

Tak til Trine og assistent for afvikling søndag den 10/4/11. 

Seneste tiltag er Åbne Økohaver – spred økoglæden. Tilmelding online, hvor man beskriver haven 

og angiver tid og sted for sin åbne økohave. Deltagerne skal være medlem – man tilmelder sig via 

sin brugerprofil på Havelyst.dk. 

Fremtiden 

Vi skal også i fremtiden sikre et tilstrækkeligt medlemsgrundlag. 

Derfor vil vi fortsætte med at arbejde med inspiration – oplysning – politik og aktive medlemmer. 

Det er vigtigt, at vi fortsætter med at få spredt vores gode budskab ud til en endnu større 

målgruppe. Vi vil fortsætte med at udvikle vores strategi og handlinger for at udbrede kendskabet 

til økologi i praksis. Vi skal fortsætte vores arbejde med at støtte grupper, der arbejder med 

information omkring økologisk dyrkning og levevis. 

Vi mærker en større interesse og trafik (formodentlig pga. face book link start jan 2011) på 

havenyt.dk. Skal PØ på facebook? Det kan måske ligeledes være medvirkende til oprettelse af en 

ungdomsgruppe, der kan være link til den yngre generation. 

Vi har en velfungerende administration og sekretariat, et sekretariat som vi forventer gennemgår 

en ny og positiv udvikling i 2011. Vi har desværre ikke midler til en fuldtidsstilling. Derfor er det 

nødvendigt at vi får tilpasset og udviklet sekretariatets arbejdsfunktioner. 

Ideer kommer løbende og for at sikre kvaliteten på tidsskrift, Havenyt.dk og Havelyst.dk skal vi 

være klar til at udvikle ideer. 

Vi skal fortsat arbejde på at være overraskende og nyskabende i valg af artikler. Redaktionen har 

tidsmæssige begrænsninger til at finde forfattere, skrive artikler og få taget de rigtige billeder, alle 

er velkomne til at byde ind med ideer til gode artikler. 

Jeg vil gerne opfordre alle til at tilmelde Jer til foreningens nyhedsbrev. 

Tak til alle i vores meget velfungerende bestyrelse, suppleanter, kritiske revisorer, regnskabsfører 

Kirsten Greve, Karna Maj, Veronica Bay, Tegnestuen Ilt v. Bock +Lagoni, Inger Jørgensen samt alle 

andre, der har udført et arbejde for Landsforeningen Praktisk Økologi. 
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TAK FOR SAMARBEJDET I 2010 

På vegne af Landsforeningen Praktisk Økologi, Tranekær Langeland den 16. april 2011 

Formand Kurt Boe Kjærgaard 

 


