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Formandens beretning 2014 
 

Landsforeningen Praktisk Økologis vision er MERE LIV I HAVEN! Vores mission er ÅBEN 

HAVELÅGEN! Vores forretningsmodel er en demokratisk forening, uafhængig og medlemsdrevet – 

grøn omstilling er en demokratisk bevægelse! 

I din forening, Landsforeningen Praktisk Økologi er det dig, som er fundamentet. Hvert eneste 

medlem udgør en sten i foreningens fundament. Uden medlemmer, ingen PØ! Det er virkeligt 

vigtigt…og lidt svært, for vi ses jo ikke lige hver dag. Til trods for det, så forsøger din frivillige 

bestyrelse og alle ansatte i foreningen at skabe muligheder, hvor du kan ytre dig, engagere dig, 

netværke og finde viden. 

Her ved generalforsamlingen vil jeg gerne fortælle, hvor vi i bestyrelsen ser, at vi i foreningen er 

på vej hen – vi håber rigtigt meget, at du vil dele og fortælle det, du mener, er vejen frem, for at 

vi kan leve op til vores mål om at sprede bæredygtig viden. TAK. 

Grøn omstilling er en stor opgave – vi deler opgaven i mange små opgaver – de trojanske 

mus 

Grøn omstilling er en MEGET STOR opgave isoleret set. Vi vil forsøge at gøre opgaven overskuelig, 

synlig og til gavn for flere. Det betyder, at vi forsøger at lave små overskuelige opgaver i 

foreningen – eller du kan selv lave nogen, som du kan bidrage til. Hver enkelt lille opgave, er med 

til at skabe et flow, energi og glæde i vores fælles mål, som er grundfæstet i formålet for vores 

forening. OG de formål står lige her, som de står i vedtægterne. 

I PØ arbejder vi sammen for: 

 økologisk dyrkning 

 økologiske fødevarer 

 økologisk levevis 

 etisk forsvarligt dyrehold 

 ingen GMO-planter i naturen 

 ingen udsætning af genmodificerede organismer 

 mærkning af alle varer med GMO 

 lokal produktion 

 selvforsyning 

 holdbare produkter 

 natur og mangfoldighed 
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Gå ikke ned – du gør noget og det er godt nok 

Vi vil ikke være en forening, som går rundt og giver skyld med skyld på. Vi orker ikke at slå blikket 

ned og tænke…åhhhh, hvordan kan vi klare de store udfordringer? NEJ, i PØ tænker vi: Hvordan 

kan vi tage en stor opgave og dele den op i en masse små opgaver, som forskellige mennesker så 

hver især kan løse, tænke over, snakke med hinanden om, stille spørgsmål til – og som dermed 

vupti, er et lille skridt i den rigtige retning. OG uden at du er gået ned med stress. Du har bidraget 

til den store løsning. Du er med. Du gør det godt. OG det er godt nok! I bestyrelsen gør vi, hvad vi 

kan, men vi kan ingenting uden dig. Du kan komme med forslag til små opgaver – små grupper – 

bare det er indenfor vores formål www.oekologi.dk/foreningen/frivilligjobs/ 

Et dejligt år med masser af aktivitet og engagement og TAK til VELUX 

VELUX tog meget af mit 2013 bestyrelses år. Først med at skrive den store kæmpe ansøgning med 

hjælp fra bestyrelsen, Dorte Ernst og Karen Hertz. Så oversættelsen, som Peter Norris, Anne 

Turner og Charlotte Olden Jørgensen forestod. Aflevere i april og overleve helt til november, hvor 

vi fik ja, og 3 millioner til Mere Liv i Haven projektet over 3 år. Grunden til, at vi nu kan byde 

Sandra Villumsen velkommen om bord, som fuldtidsprojektleder i PØ de næste 3 år. Sandra 

startede i jobbet den 1. februar. Ansættelsesudvalget: Signe Voltelen, Karna Maj, Ane Rørdam 

Hoffmeyer, Kirsten Hansen og undertegnede kom kraftigt på arbejde med 100 fantastisk 

engagerede ansøgninger og dejlige samtaler. Det gav fornyede kræfter og glæde. 

Samarbejde med andre grønne organisationer 

Kan vi ikke få nok af. Dette årsmøde er et resultat af, at formænd fra Landsforeningen Økologisk 

Byggeri, Omstilling DK, Permakultur DK, Landsforeningen for Økologiske Samfund og 

Landsforeningen Praktisk Økologi mødes jævnligt. Vi vil så gerne samarbejde og sammen sætte 

større grønne aftryk i verden. Vi har en ambition om at dette årsmøde skal gentages i Lejre i 2016. 

Her skal mødet have temaet: Hvordan kan vi påvirke vores lokale kommunalvalg, fordi vi i 2017 

VIL kæmpe for, at økologi og bæredygtighed kommer meget mere på de lokale valgdialoger. 

Endvidere har vi sammen sendt et idékatalog om grøn beskæftigelsesindsats til politikere på 

Christiansborg, det er Ditlev fra LØS, som er kontaktperson på det. 

Ydermere, så har vi medlem Ebbe Hermansen, som repræsenterer PØ i Friluftsrådet og Bo Egelund, 

som arbejder for at sætte bæredygtighed i Forbrugerrådets arbejde. Der skal lyde en stor tak til Bo 

og Ebbe for engagementet. 

Vores virtuelle arbejde giver medlemmer og en stemme i verden 

Rigtig mange af de nye medlemmer, som melder sig ind i PØ anfører, at de finder foreningen via 

Havenyt.dk, Deljorden.dk og facebook. Det er vigtige, synlige og videns tunge sider, som er vores 

http://www.oekologi.dk/foreningen/frivilligjobs/
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største markedsføringsgreb. Og vi glæder os over, at tyngde og ordentlighed skaffer foreningen 

medlemmer. 

Havenyt har i 2013 haft over 3,3 mio. besøg. Det stiger hvert år. I år får havenyt.dk et nyt 

annoncemodul, så vores annoncører får bedre muligheder for at vise deres produkter, det forventer 

vi os meget af. Vi håber at denne investering kommer til at kunne ses i vores budget for 2015. 

I 2013 fik Karna endda en anerkendelse fra en unavngiven økologiskeptiker, som bare ville sige, at 

nu havde han fulgt med hende i mange år og været meget uenig, men nu var der kommet en 

artikel i New York Times, som handlede om at store vidder i USA er ved at kollapse pga. for 

intensiv dyrkning…og han ville bare lige sige, at måske var der alligevel noget om al den økologi. 

Det er dit bidrag til foreningen hvert år, dit medlemskab, som gør den slags samtaler mulige, så 

vær stolt af det. 

Vi siger mange tak til medlem Karen Sundahl, som står for at administrere alle arrangementer på 

havenyt.dk og oekologi.dk – og mange tak til medlem Svend Mørk Jensen, som har opdateret 

listen over foredragsholdere på vores sites. 

Deljorden.dk havde i 2013 over 60.000 besøg i sit første leveår fra april til december. Det er vi 

meget tilfredse med og vi glæder os over den store dele-aktivitet på sitet. Vi opfordrer alle til at 

udbrede kendskabet til sitet, der har kategorier, der dækker økologien bredt. Her kan vi dele jord, 

planter, dyr, gødning, viden om hvor vi finder økologiske skolehaver, fødevarefællesskaber, 

slagterier, stalddørssalg, gårdbutikker, kolonihaver. Her kan vi gøre alle økologiske tiltag synlige og 

dele stort som småt. Vi er lige blevet indstillet til Mad+Medier Prisen for deljorden.dk – den 27. juni 

afgøres det om vi vinder. 

Oekologi.dk er vores smertensbarn. Vi mangler kræfter til at holde sitet lækkert og opdateret. Vi 

har ingen lønkroner til dette arbejde. Vi giver forsiden et brush up i år, så den linker til alle vores 

initiativer, men vi drømmer om en frivillig redaktion, som vil passe og pleje foreningens 

hjemmeside. 

Havelyst.dk får også en ny og mere informerende forside i år. Vi håber, at ALLE medlemmer går 

ind og opretter sig på Havelyst.dk – du behøver ikke lave en have, men blot bruge det til et sted, 

hvor du kan gå i dialog med medlemmer over hele landet om ALLE emner, der vedrører økologi, 

det er lige nu det eneste sted, hvor alle medlemmer kan finde hinanden. 1469 medlemmer har en 

profil, 1169 modtager nyhedsbrevet. Der er 371 haver, 34.337 billeder, 4939 havedagbøger, 

33.864 kommentarer. 
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Vores Facebook er nu næsten 1 år gammel. Tak til medlemmerne Lotte Kramer, Christina Rauh 

Oxbøll og Mia Stockholm, som passer vores 2200 »likers« – Og hele tiden poster ugens Havenyt og 

alle de gode økologiske arrangementer rundt om i DK. Håber I alle er med til at LIKE PØ. 

Merelivihaven.dk går i luften på vores generalforsamling på Samsø. Sitet skal støtte alle de lokale 

grupper, som opstår lige nu rundt i landet. Her kan grupperne have en lukket site, hvor vi kan 

kommunikere og holde styr med alle medlemmerne af netværket. Den åbne side, fortæller om de 

lokale arrangementer og hvem, der er tovholder på den lokale gruppe. Det er en del af det store 

projekt, som vi har fået penge til af VELUX. 

Sådan har vi også været synlige i 2013. EU frø, taler og pressemeddelelser 

Her kan vi ikke takke medlemmerne Dorte Ernst, Anders Borgen og Frøsamlerne nok, for deres 

kæmpe indsats i forhold til at påvirke EU’s frøforordning. I sidste måned afviste EU-Parlamentet 

Kommissionens forsag til den nye frøforordning. Kritikken går bl.a. på at Kommissionen får for 

meget magt og mange konsekvenser ikke er belyst. Den gamle lov var/er dårlig set fra vort 

perspektiv. Det nye forslag var på nogle punkter en forbedring, men på andre punkter et 

tilbageskridt. Om det er godt eller skidt, at forslaget er blevet afvist i parlamentet, afhænger af, 

om man tror på, at der kan vedtages noget, der er bedre, eller om lykkes industri-lobbyen at 

presse noget igennem, som er endnu værre! Kampen fortsætter. Der opdateres løbende på 

Frøsamlernes hjemmeside. 

Jeg har i det forgangne år holdt talen til Vesterbro Blomstrer’s grundlovsarrangement. Ville ønske 

jeg havde mange flere resurser til at tage rundt og holde taler, for fx EU’s frølovgivning er helt nyt 

for de fleste danskere…og få aner, hvor dyrebare og vigtige vores frø er. 

Vi har i foreningen i det forgangne år udsendt 5 pressemeddelelser. I årets rækkefølge: Marts: 

Deljorden, møget og haveglæden, maj: Skolehaver igen populære: grøn succes i København, 

september: Mere liv i haven festival, september: Overskudsfrugt på deljorden.dk, Oktober: Mere 

liv i haven-festival. Det har givet god omtale både trykt og i radio…og så fik jeg også lov til at tale 

om deljorden i Bonderøven – det gav både medlemmer og flere brugere på Deljorden.dk. Tusind 

Tak til medlem Ursula Østerberg, som retter og udsender pressemeddelelser i en så høj kvalitet, at 

det giver presseplads. 

PØ er synlig i uniform og på markeder 

OG nu har vi endelig en uniform, et arbejdsredskab, som kan gøre os meget tydelige, når vi står på 

markeder, er med til plantebyttedage eller på andre måder optræder rundt i DK. Vi har fået vores 

haveforklæde med PØ logo på. Forklædet skal pryde alle medlemmer, som stiller op rundt omkring 

– og alle kan købe forklædet, som er i den bedste økologiske GOTTcertificerede bomuldslærreds 
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kvalitet – fremstillet og designet af Organic Company. Forklædet koster 160 kroner og 200 kroner. 

inkl. porto. Og så kan det rent faktisk også bruges ude i haven, så vi har styr på briller, telefon, frø 

og planer. Vi glæder os til at se de er forklæder blive godt slidt! 

I forgange år har medlemmer repræsenteret PØ på Økologisk Festival på Kalø, Foodfestival i 

Aarhus, Havens Dag i Botanisk Have, Festival i Nysted, DYRK HØST SPIS, byhavekonference på 

Københavns Kommunes Miljø og Teknik forvaltning, fødevareministerens workshop, Økologien. 

Vi ved, at synlighed på nettet, i den virkelige verden, lokale arrangementer lige så stille påvirker 

rigtig mange flere mennesker til at tænke grønt og bæredygtigt. Så tak til alle medlemmer, som 

giver foreningen synlighed lokalt. Jo flere steder vores medborgere støder på et kursus om 

kompost eller et menneske, som rækker ud med et PØblad og spørger, om du dyrker have, jo flere 

gange der står økologi i din lokalavis, jo flere gange der er gode fotos fra rare arrangementer om 

økologi lokalt i din nyhedsstrøm, jo flere mennesker, når vi ud til. Jo flere påvirker vi. Foreningen 

er altid klar til at sende blade, plakater og banner ud, hvis du vil repræsentere din forening lokalt. 

Vi har lavet en meget enkel beskrivelse af, hvordan du kan lave PØarrangementer lokalt – Du 

arrangerer og PØ tager den økonomiske risiko – samtidig med at du måske lærer noget om det, du 

lige går og drømmer om, sammen med ligesindede… I år får vi lavet nogle fine plakater, som kan 

støtte medlemmer, som laver en stand et sted i Danmark. Læs mere her: 

www.oekologi.dk/foreningen/medlemsture/saadan_arrangerer_du_en_medlemstur.ht

ml 

Vores første Mere Liv i Haven Festival, 26. oktober 2013 i Knabstrup på Makvärket 

At dele er meget vigtigt i vores forening. OG er en af de vigtige strategier for at få flere grønne 

initiativer lokalt og globalt. Derfor har vi lavet en årlig festival, hvor alle danskere kan komme og 

dele haveviden. 200 medlemmer og ikkemedlemmer var samlet på Makvärket til en dag, som går 

over i historien, som en varm, glad og faglig dag med mange møder og snakke på kryds og tværs 

af landet. Alle medlemmer kan lave et værksted og på Makvärket var der 36 værksteder med titler 

fra alt lige fra vand i haven, skolehaver i hele verden, frøsamling for dummies, pode teknik, roser 

til glæde og gavn, insekthoteller…og meget meget mere. Alle er velkomne til festivalen, som vi 

gentager i Fredericia i år den 25. oktober. Vi har lånt de Orange Haller nede ved havnen og der er 

masser af plads, så vi håber I alle sammen kommer. Alle temaer er velkomne. I år får festivalen et 

stort sidetema om ØKOLOGISKE SKOLEHAVER, fordi vi gerne vil hjælpe ALT vi kan, for at 

skolehaverne spreder sig stærkt over hele Danmark. Du kan allerede tilmelde dig som 

værksstedsholder her: 

www.oekologi.dk/tilmelding/2014/mere_liv_i_haven_festival_2014/ 

http://www.oekologi.dk/foreningen/medlemsture/saadan_arrangerer_du_en_medlemstur.html
http://www.oekologi.dk/foreningen/medlemsture/saadan_arrangerer_du_en_medlemstur.html
http://www.oekologi.dk/tilmelding/2014/mere_liv_i_haven_festival_2014/
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Vi har allerede følgende værksteder: Jette Vangslev: Kaninhold i haven med slagtning, Dayana 

Vitorino Villegas Skov: selvforsyning af frø, kompostering i haven, Lars Holt: Etablering af en 

økologisk vingård, del 1 jorden, Etablering af en økologisk vingård, del 2 planterne, Havefolket: 

nemme genveje til økologisk dyrket have, Jens Peter Mølgaard: Brug af håndværktøj i haven i 

stedet for motorkraft. Præsentation af gode økser, håndsave, flækøkse og kileøkse til træfældning 

og brændefremstilling. Tina Unger: mindre havespild» med æstetikken, livet i haven og den gode 

brug af ressourcerne som udgangspunkt. Marie Hertz: vi sylter, viser sylt, smager sylt, ta overkud 

fra haven med. Lila Towle: De frøpolitiske aktivister. 

Hvis du bor i nærheden af Fredericia, kan vi rigtig godt bruge din hjælp til at organisere vores 

fagfestival. Og rigtig gerne dem i fremtiden. OG alle må lave en mere liv i haven festival, så bare 

gå i gang. I år får festivalen en aflægger i Brønshøj/Vanløse netværket, som arrangerer lokal Mere 

liv i haven-dag på Brønshøj Torv – med plantebytte, frøbytte, praktiske workshops og guidede ture 

til lokale økologiske haver – den 15. Juni 2014. 

25 års jubilæum i 2013. Vores forening blev stiftet den 29. oktober 1988 

Vi besluttede at vores jubilæum blev en del af festen på Mere Liv i Haven Festival 2013. Vi sendte 

glade tanker til stifter Troels Østergaard og hele den lange række af medlemmer og 

bestyrelsesmedlemmer, som har båret foreningen gennem gode og svære tider og frem til nu. TAK 

til alle og tillykke med jubilæet. 

Mere Liv i Haven, lokale grupper og haveambassadører 

Sandra arbejder nu på livet løs med at hjælpe lokale PØ grupper til at opstå over hele landet. Vores 

mål er 70 lokale Mere Liv i Haven netværk i 2018. I skrivende stund har vi 8 lokale netværk: 

Gram, Himmerland, Lejre, LHolbæk, Brønshøj/Vanløse, Frederiksberg/Valby, Næstved, 

Farum/Ganløse. Undervejs er 11: Vesterbro, Fredericia/Vejle, Vordingborg/Møn, Svendborg, 

Lyngby, Slagelse, Greve/Solrød, Roskilde, Nørrebro, Jægerspris, Kolding/Bjert. 

De lokale netværk ledes af PØmedlemmer, men alle danskere må være en del af netværkene. 

Lokalt fastsætter gruppen af medlemmer, hvad man gerne vil arbejde for og med. Der er rigtig 

mange arrangementer rundt i haver, undervisning, foredrag, ture og politiske tiltag. Det er 

bestyrelsens håb at engagementet vil vokse sig stærkt nedefra – derfor har vi ikke fastsat alle 

mulige regler og krav til de lokale netværk. Vi vil gerne have at alle lokale netværk, er med til at 

skabe vores formelle samarbejde, ligesom vi bevæger os fremad. Det kan give nogle udfordringer, 

men dem er vi i bestyrelsen klar til at hjælpe med. VI tror inderligt på at det grønne liv bedst 

spredes lokalt fra menneske til menneske og at det gode eksempel lokalt indgyder mest glæde og 

mod. Derfor er det lokale arbejde meget vigtigt for os. Vi glæder os til at finde form på arbejdet. 

Måske en dag, netværkene bliver til foreninger, vi ved det ikke, det må medlemmerne finde ud af. 

Indtil da, vil vi forsøge at lette netværkene administrativt, så de ikke skal bruge kræfter på 
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generalforsamlinger, konti og penge. Vi har lavet det sådan at hvert netværk har sin egen konto i 

PØ, hvor netværket kan opbevare penge. Følg med på merelivihaven.dk. 

Sandra er i gang med at forberede undervisningen af de 70 haveambassadører, som skal uddannes 

i projektet. De 70 ambassadører skal uddannes ad 3 kursusgange. Første kursusgang er i dette 

efterår. Når haveambassadørerne er uddannede er det tanken, at de skal rustes til at formidle 

praktisk viden om økologi og havedyrkning, så de kan skabe mere liv i haverne gennem lokale 

haveprojekter, undervisning og støtte til de spirende lokale havenetværk. Lokalt skal der skabes 

grobund for rigtig mange konkrete eksempler på bæredygtig levevis. 

Hvis du har lyst til at læse Mere Liv i Haven projektbeskrivelsen, kan du rekvirere den hos Sandra. 

Vi har også plads til tværgeografiske emnerelaterede grupper – den øko demokratisk 

guerilla 

Måske er du meget mere interesseret i at udveksle med nogen på tværs af alle Danmarks 

økologiske lokalgrupper? Fordi du har en speciel interesse, som du gerne vil udbrede og diskutere 

sammen med ligesindede. Det giver PØ også mulighed for. Bestyrelsen giver gerne handlefrihed til 

små og store interessegrupper. Hvis ligesindede mødes og udvikler en politik, en artikel, et 

interessefelt som er i foreningens interesse, så giver foreningen hjælp, taletid på 

generalforsamlingen, legitimitet til at forhandle med politikere eller det at skrive et læserbrev eller 

et partsindlæg. Lige nu er der 3 grupper i sin vorden, mange flere er velkomne. Der er en gruppe, 

som gerne vil formulere havens økologiske dyrkningsprincipper – hvad mener vi faktisk, når vi 

siger økologisk havebrug, hvad er god praksis og hvad er mindre god? En gruppe vil gerne i 

samarbejde med Økologisk Landsforening diskutere, hvordan vi kan gøre det mindre bureaukratisk 

og sjovere at drive små økologiske og blandede brug. Den 3 gruppe er meget aktiv og er i 

samarbejde med Frøsamlerne – denne gruppe arbejder med at oplyse os alle om EU’s 

sortslovgivning og ikke mindst at forsøge at påvirke den. Mange flere grupper er velkomne. Det er 

sådan at vi tror på, at vi kan påvirke selv store dagsordener, nemlig ved at decentralisere viden, 

ekspertise, magt og muligheden for at påvirke i den store komplekse virkelighed. Hver må gøre det 

vi er gode til – og dele og samtale og informere os andre, fx til generalforsamlinger, lokale møder 

og Mere Liv i Haven Festivalen. Vi tror på den økologiske demokratiske guerillabevægelse med små 

celler, som er en del af det store. Vores våben er dialog, kærlighed og viden. 

Økologiske byhaver – og et verdensomspændende økologisk byhavesekretariat i 

København 

Byer skal da dyrke meget mere af deres egen mad. Det tror vi stensikkert på i PØ. Derfor tænker 

vi rigtigt meget over, hvordan vi kan engagere de nye, cool og fantastiske initiativer, som sker 

overalt i byer. Vi mener at by dyrkning er med til at kæde land og by sammen. At det er med til at 
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give grøn bevidsthed…og så giver det god mad. Vi har ikke den forkromede løsning på, hvordan vi 

tilknytter by haverne til PØ og vi hører gerne fra dig, hvis du har ideer. Vi går dog benhårdt efter at 

være med til at fundraise til et internationalt byhavesekretariat.Det er Signe Voltelen fra 

bestyrelsen som har hånd i hanke med by haverne. Tøv ikke med at kontakte Signe. 

Vi skal være flere –sæt flow i den grønne bevægelse og få flere medlemmer ind i foreningen 

Det koster at organisere, kommunikere, at påvirke vores samfund i den retning, som vi ønsker. Vi 

vil gerne påvirke mange flere på rigtige mange faconer. Nedenfor i vores 2018 mål, kan du se, 

hvad vores ambitioner er. Vores ambitioner er flere ansatte, flere hænder, flere koordinerende, 

flere samtaler og på sigt også flere professionelle lobbyister – ja, endda kunne vi drømme om at 

min efterfølger, som formand var et fuldtidsjob. Vi har så meget god viden, vi skal have den mere 

ud at arbejde. OG vi har så mange flere økologiske og bæredygtige dagsordener, som vi kunne 

kaste os over. Det kræver flere medlemmer – mere økonomi – flere der står sammen og viser 

verden, at vi vil den grønne vej. Derfor, alle kære medlemmer, skaf flere medlemmer! OG det ser 

faktisk ud til at det endelig går frem med det. I hvert fald havde vi pr. 1. januar 2013, 3278 

medlemmer og pr. 1. april 2014 har vi 3330 Det lyder måske ikke af den store stigning eller 

fremgang. Men det er bedre end nogensinde før. I 1999 kom vi over de 3000 medlemmer og lige 

siden har vi ligget og bokset lidt frem og tilbage mellem 3100 og 3200 – de sidste år mellem 3230 

og 3260 medlemmer. Der er simpelthen flere derude, som tror på en demokratisk drevet grøn 

bevægelse. Husk at du kan give medlemskab i gave. 

Det er et stort ansvar at have ansatte 

Vi er i foreningen sammen om at være arbejdsgiver for 5 dejlige mennesker: Karna Maj, som er 

redaktør for Havenyt, deljorden og havelyst. Veronica Bay, som er redaktør for vores PØ tidsskrift. 

Karin Albertsen, som er sekretær i foreningen. Kirsten Greve, som er vores bogholder. Sandra 

Villumsen vores første fuldtidsansatte projektler. Vi medlemmer har et fælles ansvar for at være 

gode arbejdsgivere for hele 5 sjæle. Det er et stort ansvar. Tænk på at vi skal sørge for trivsel, 

udvikling, glæde, pension, løn – HVER MÅNED via vores kontingent. En bæredygtig forening skal 

være god ved sine ansatte. Vores ansatte sikrer kontinuitet, videns opsamling, drift, klogskab, 

udvikling af vores mange platforme og ønsker. Det er virkelig vigtigt at huske, når vi kaster os ud i 

vilde diskussioner, investeringer og kritiserer det bestående. Der er mennesker bag, som knokler 

og gør hvad de kan indenfor de ikke prangende rammer, som de har. Det er krævende at have 

3330 arbejdsgivere, og det skal vi være opmærksomme på, så vores ansatte trives, holder gejsten 

og er glade. Tænk over det…du er arbejdsgiver. 

Økologisk fundraising – vi skal bruge de resurser vi har så fornuftigt vi kan og så skal vi 

skaffe resurser 

Det behøver ikke koste mange penge at skabe bæredygtige bevægelser, men det kræver alligevel 

resurser her og der og alle vegne. I PØ gør vi en dyd ud af, at få så meget bæredygtig oplysning vi 

kan for pengene. OG det vil vi blive ved med. Det er vores ambition at skaffe flere midler fra fonde, 
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råd, kommune og stat. Men det må aldrig bære vores organisation. Vores forening skal være båret 

af vores fælles kræfter. SÅ I år, hvor vi har fået 3 mio. af VELUX til de næste 3 år, sætter vi os det 

mål, at Sandra skal kunne blive i foreningen efter 3 år, fordi vi simpelthen har 1500 flere 

medlemmer. Vi skal være en bæredygtig forening i alle henseender. 

Bestyrelsesmedlemmers arbejdsopgaver i Praktisk Økologi i den nærmeste fremtid 

I bestyrelsen arbejder vi med at vi hver har et ansvarsområde. Vi fokuserer i disse år rigtigt meget 

på drift og synlighed, så vi kan samle så mange kræfter, at vi ad åre, kan blive mere aktive og 

synlige politisk. I den kommende bestyrelsesperiode, ønsker vi os en bestyrelsessammensætning, 

som kunne se således ud: 1. Fundraiser, så vi kan skaffe midler til foreningen, god til at skrive 

ansøgninger og finde fonde, 2. tovholder for lokale arrangementer, så de lokale medlemmer finder 

det let og rart at optræde som PØ’er, 3. tovholder på vores 2 årlige store events: mere liv i haven 

og årsmøde, 4. Kasserer og medlemsstyring, Norman går af i år, og vi har brugt et år på at oplære 

Kirsten Hansen til denne post, så vi håber sørme hun bliver valgt! 5. Tovholder for Øko Akademi og 

PØ TV 6. Tovholder kommunikation for pressemeddelelser og nyhedsbreve 7. Tovholder for ture og 

arrangementer 8. tovholder for by haver og byhavesekretariat og kampagner 9. Formand, og da 

jeg ikke er på valg, så håber jeg at det bliver mig, Trine Krebs. 

Der er mere til en bæredygtig livsstil end havedyrkning, hvordan kommer vi derud? 

Vi gør os i bestyrelsen mange tanker om, hvordan vi kommer i gang med at arbejde med en 

bredere del af økologien, så det ikke kun gælder dyrkningen. SOM vi ALDRIG giver slip på…eller vil 

udvande. Vi mener bare at tiden er inde til at vi forsøger at lave en bredere samtale om økologi. 

Hvordan ved man fx at de økologiske håndklæder er økologiske? Hvordan bliver en prydhave 

økologisk? Hvordan bliver vi bedre til at spare på strømmen, hvordan erstatter vi stanniol? Der er 

så mange facetter af en bæredygtig og økologisk livsstil, som vi gerne ville skabe mange flere 

praktiske samtaler om. Det kræver måske nye hjemmesider, nye medier, helt nye måder at 

angribe alting på. VI har masser af lyst, men kan ikke helt se det hele for os. Hvis du har nogle 

klare ideer, så hører vi det gerne. 

OG her kan du se, hvad vores mål er for 2018 – måske vi mangler nogle, du kan altid sætte nye 

frem! 

Foreningens mål i 2018 

 5000 medlemmer 

 Ansat sekretariatsleder/projektleder 

 Nyhedsbrev fra foreningen hver måned 

 PØ Facebookprofil med 1 relevant ny post hver dag 

 Økologiske havekurser i hvert lokalsamfund i Danmark 
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 Certificere 30 praktiske økologer om året, som 

undervisere i praktisk økologisk havedyrkning lokalt 

 Åben havelåge et sted i Dannark – 2 gange om ugen 

 40 økologiske skolehaver i Danmark 

 Årligt fagmøde på højt økologiske niveau – Mere liv i 

Haven Festival 

 20 årlige arrangementer/ture 

 70lokale PØ netværk – lokale havesamtaler 

 20 tværnationale emnerelaterede grupper 

 Årsmøde og generalforsamling sammen med andre 

grønne organisationer hver 2. år 

 Certificeringsordning af økologiske haver «grønt flag" 

 Professionel politisk bestyrelse 

 Repræsentanter for foreningen i alle relevante 

offentlige råd og nævn: det økologiske fødevareråd, 

forbrugerrådet etc. 

 Samarbejde med andre grønne organisationer om 

fælles projekter, platforme, fundraising 

 Samarbejde med 1 havecenter om økoaktiviteter – 

progressive planteskoler 

 Samarbejde med 1 ejendomsmæglerkæde om 

formidling af haveviden til nye haveejere 

 PØ har flere medlemstyper; haveforeninger, 

studerende, netværk, virksomheder, husstand 

 90% af alle medlemmer bruger betalingsservice – 

minimere administration 

Medlemssystem opdateres i år 

Vi har en meget stor opgave foran os i år, og det er at vi har sat os for at lette 

administrationsarbejdet i foreningen. Vi skal have et nyt og meget sikkert medlemssystem, som 

ligger på internettet, så ansatte og bestyrelse kan tilgå det. Lige nu er der alt for mange 

arbejdsgange, som er rent Molbo. Vi glæder os rigtigt meget til et nyt system, som også åbner 

muligheden for at få mange forskellige medlemsformer. Året i år, bliver året, hvor vi går i luften 

med firma,- studenter,- husstands,- byhave,- haveforenings, og netværksmedlemsskab. Kom 

gerne på flere. 

Vi har stadig en kæmpestor mangel på e-mailadresser, så hjælp os med at få – især medlemmer 

før år juni 2011 til at sende deres mailadresse til info@praktiskoekologi.dk 

Noget, der også ville spare foreningen for penge, er hvis medlemmerne sætter deres medlemskab 

til betalingsservice. Det ville spare os for SÅ meget arbejde både med at sende rykkere, som vi gør 

mailto:info@praktiskoekologi.dk
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i meget stor og alt for stor stil, men også fordi betalingsservice taler sammen med 

administrationssystemet, så det bliver så nemt at administrere. TAK, ind på betalingsservice, tak 

tak tak! 

Mere kommunikation fra foreningen: nyhedsbrev, uddeling af 30.000 tidsskrifter og kampagner 

En rigtig god grund til at vi drømmer om alle medlemmers emailadresser, er at vi i år, har sat 

penge af til, at vi skal skrive nyhedsbreve, så vi kan få spredt al den vigtige viden, som vi har i 

foreningen. Viden er vigtig, så flere kan handle. 

Vi har også fået penge til at uddele 30.000 af vores tidsskrifter i plantecentre i Påsken, så I må 

gerne holde øje med om vi kommer godt rundt og bliver delt ud. Vi håber også at vi kan komme i 

gang med at lave små videnskampagner på de sociale medier. OG så er formanden kommet på 

twitter. Følg mig her: @COB_oekologi_DK. Ligeså drømmer vi om at havenyt.dk, deljorden.dk og 

merelivihaven.dk kommer på Facebook, at vi kommer på instagram og pinterest. Vi håber, at der 

er medlemmer derude, som vi styre disse sociale medier. Signe har lavet profilerne. 

Vores vildeste drømme, som vi skal til at arbejde på – vores drømme to do liste 2014 

 Søge penge til at lave små havefilm til havenyt.dk 

 Vi vil påbegynde et øko akademi med kurser indenfor 

alle facetter af økologien, så flere kan lære mere- 

Johan 

 PØ TV – Johan 

 Dele vores dyrkningshåndbog med frøsamlere og 

forskere, så den bliver mere brugt – skal den måske 

være åben? 

 Hvordan hjælper vi små blandede økologiske brug med 

at gå nemmere igennem bureaukratiet, samarbejde 

med Levende Land – Frie Bønder og Økologisk 

Landsforening? 

 Hvordan kan vi certificere økologiske havecentre? 

 At lave en international konference i København i 2016 

om Økologisk Haveæstetik 

 Skal vi lave et communitysite om at reparere og spare 

på resurserne? 

 Hvordan giver vi økologisk biavl en klar stemme i den 

offentlige debat? 

 Vi deltager i arbejdet, initieret af Energiakademiet og 

Søren Hermansen om at lave en grøn ambassade i 

København 
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 At lave økologiske netværksmiddage over hele 

Danmark 15. november 2014. Middage, hvor alle 

diskuterer de samme emner og melder ind til et samlet 

manifest 

 Lave frøbiblioteker 

 Forskning for at få mere viden, om den forskel lokalt 

miljøengagement gør 

 Lave en helt ny kommunikation til nye haveejere 

Kommende årsmøder i 2015 i Nordjylland og 2016 i Lejre – og masser af datoer 

Håber I allerede nu vil sætte krydser i kalenderen, for vi forventer at årsmødet i 2015 foregår i 

Nordjylland den 10,11 og 12 april. Alle i de grønne organisationer, har givet hinanden hånd på at vi 

arbejder frem imod et årsmøde i 2016 i Lejre, 15. 16 og 17. april med temaet: Hvordan påvirker vi 

vores lokale kommunalvalg med økologi og bæredygtighed? 

21. marts 2015 Fællesdag for åbne havelåger sommer-fokus på frøbytte og småplanter 

12 juli. 2015 Fællesdag for åbne havelåger sommer-fokus på at smage 

12.september – 2015 Fællesdag for åbne havelåger efterår-fokus på høst 

24.oktober 2015…Mere Liv i Haven Festival – HVOR? 

Budget – ja vi bruger formuen og investerer i fremtiden 

Vi præsenterer jer for et budget med et overforbrug på 200.000 kroner. Det er jo ikke særligt 

bæredygtigt! Vi mener, at vi har så god gang i så mange ting, at der er brug for investering af 

formuen. Tiden er med os, og vi vil forsøge at smede hårdt, mens jernet er varmt. Så vi håber, I 

vil acceptere både investering og kontingentstigning. 

TAK TAK TAK 

Til sidst skal vi lige give Bo Egelund, Lotte Kramer, Christina Rauh Oxbøl, Mia Stockholm, Dorte 

Ernst, Ebbe Hermansen, Ursula Østerberg, Karen Sundahl og Svend Mørk Jensen vores økologiske 

forklæde som tak for deres frivillige engagement i foreningen 

Og takke Norman Larsen, Camilla Friedrichsen, Tine Hage, Ane Rørdam Hoffmeyer, Simon Vestford 

for indsatsen i bestyrelsen. 

Andre datoer hvor PØ er repræsenteret i 2014: Kom gerne med flere… 
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 3. maj i Brønshøj Husum, på pladsen foran Føtex – 

Relancering af lommepark – Brønshøj/Vanløse 

havenetværk 

 1. juni Botanisk Haves Dag 

 8. juni Øko Festival på Kalø 

 15. juni: Mere Liv i Haven fest på Brønshøj Torv – 

Brønshøj/Vanløse havenetværk 

 16.-18. September EAT YOUR CITY konference i 

København om urbane landbrug. 

 5–7. September Foodfestival i Aarhus 

 14. september Grøn festival i Økologiens Have 

 


