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Formandens beretning 2015 
 

WOW, et år. Der hvor jeg kommer fra, ville vi sige, at det var et hårdt år – moderne 

managementkonsulenter ville kalde det et udfordrende og lærerigt år. 

2 dage efter at denne unge bestyrelse – valgt til forrygende grønt stormøde på Samsø – trådte 

sammen til vores første bestyrelsesmøde, forlod vores sekretariatsleder, Karin Albertsen denne 

jordlige sfære. En meget pludselig og uventet død. Så fulgte vores bladredaktørs opsigelse en uge 

derpå, naturligt nok, Veronica Bay har væres hos PØ siden 2006 og søgte nye udfordringer og vi 

skiltes som venner i juli måned. Nok en uge gik og så kundgjorde vores nok pensionsovermodne 

bogholder Kirsten Greve, at hun synes at det var tid til at stoppe, men hun skulle da nok blive til vi 

havde nogle nye på posterne. 

½ af bestyrelsen havde knapt fået deres navn på PØs hjemmeside, før alle var indrulleret i en 

turnaround og en strategiførfremskrivning af dimensioner. Vi havde en strategi vedtaget i 2012, 

som gælder til 2018 – og skulle vi følge den, så havde vi lige et år mere, inden vi skulle se på 

udvidelse af medarbejderskaren og og og og…lige et par ting mere. 

På en sørgelig baggrund, var vi tvunget til at tage de store briller på, kigge frem i kortene og skabe 

et nyt fremsynet fundament for foreningen. Vi valgte at være visionære og tro på at verden har 

mere og mere brug for vores viden, så vi ansatte nogle kapaciteter – og opgraderede foreningens 

løntimer med en faktor 40% – og satte gang i ret mange omstruktureringer, samtidig med at vi 

skulle få et nyt team op at køre. Vi sad på så mange systemer, som hørte en anden tid og nogle 

andre kapaciteter, som ikke er hos os mere – og nogle af systemerne kunne ingen af os eller de 

nye forstå, så ja, vi rydder stadig op i rigtig mange systemer: Økonomi, bogholderi, administration, 

medlemssystemer. I den forbindelse skal lyde en stor tak til Jacob Ilskov, som straks tiltrådte som 

sekretariatsleder med disse ord: »jeg er nødt til at tage det her job, for ellers dør min hustru«. Jeg 

er nemlig så heldig at være gift med ham. TAK fordi du overtog PØ- administrationen uden 

overlevering. 

Vi ville ønske at vi ikke skulle fremlægge et regnskab, som overskrider det på generalforsamlingen 

fremlagte budget med minus 150.000 kr. Vi vedtog på Samsø et budget i 2014 med et underskud 

på 106.000 kr. Det er blevet til et underskud på 253.000 kr. 

 Vi havde regnet med større medlemstilgang end vi fik 

– ikke så mærkeligt når vi ikke brugte tid på 

udadvendte aktiviteter – 2014 blev imod alle planer et 

yderst indadvendt år 



 
 

Landsforeningen Praktisk Økologi   | Arupsvej 4, Udsholt | 3230 Græsted  | Tlf.: 70 20 83 83   |  

Mail info@praktiskoekologi.dk  | CVR-nr.: 14738045 

 
 

 Svigtende annoncesalg på Havenyt, som heldigvis ser 

ud til at gå den rigtige vej igen – Karna og Joan har 

allerede tegnet for 210.000 kr i år. 

 Vi har brugt mange penge på at få vores bogholderi, 

revision og kontoplan kørt up to date 

Har vi taget for lange skridt – især for en så grøn og ny bestyrelse? Jeg ved, at jeg/vi har lavet fejl, 

der har kostet foreningen penge. Jeg holder fast i at vi stod i grøngødning til halsen og vi 

arbejdede og lagde budgetter og holdt lange møder –Jeg synes vi gjorde det bedste vi kunne med 

de kvalifikationer, som vi har i bestyrelsen. Johan Fast, næstformand siger…Trine, tænk lige på alt 

det vi rent faktisk har fået for det underskud, der er sket meget. Det holder jeg fast i at fokusere 

på: Vi har lavet et for stort underskud, det er vi meget trætte af – vi kommer til at lave underskud 

i 2015, sådan må det være. Vores strategi er at foreningens faste ansatte og kapaciteter er nøglen 

til at sikre stabilitet og fremdrift. 

Alle har hånden på kogepladen for at vi har fulgt vores mål, fordi vi ved, at der skal mere økologi 

ud i verden. Og snart har vi en forening, hvor alt er formaliseret og beskrevet og vi ved, hvad 

hinanden laver. Det syns jeg faktisk også er en stor sejr. 

OG ja, her kan I se vores 2018-mål – og hvor mange af dem vi har indfriet: 

 Ansat sekretariatsleder/projektleder (er sket) 

 Nyhedsbrev fra foreningen hver måned – (vi får hver 

14. dag) 

 Facebookprofil med 1 relevant ny post hver dag (er 

sket og drevet af frivillige og Ursula) 

 Økologiske havekurser i hvert lokalsamfund i dk 

(merelivihaven.dk – det sker…) 

 Certificere 30 praktiske økologer om året, som 

undervisere i praktisk økologisk havedyrkning 

(haveambassadører) 

 Åben havelåge et sted i dk – 2 gange om ugen (vi er 

på vej – og holder samlet stor indsats i uge 25) 

 40 økologiske skolehaver i dk (der sker noget, men der 

er vej endnu) 

 Årligt fagmøde på højt økologiske niveau –Mere Liv i 

Haven Festival (jatak) 

 20 årlige arrangementer/ture (det kommer vi vist 

noget over) 

 20 lokale PØ netværk – lokale havesamtaler (vi har 30 

lokale netværk) 
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 20 tværnationale emnerelaterede netværk (vi har 5) 

 Årsmøde og generalforsamling sammen med andre 

grønne organisationer hver 2. år – første gang 2014 

(er sket, arbejder på lejre 2016) 

 Certificeringsordning af økologiske haver »grønt flag« 

(lader vente på sig, men giftfrihave er et skridt på 

vejen) 

 Professionel politisk bestyrelse (lange udsigter) 

 Repræsentanter for foreningen i alle relevante 

offentlige råd og nævn: det økologiske fødevareråd, 

forbrugerrådet etc. (lange udsigter) 

 Samarbejde med andre grønne organisationer om 

fælles projekter, platforme, fundraising (yes) 

 Samarbejde med 1 havecenter om økoaktiviteter – 

progressive planteskoler (hmmm) 

 Samarbejde med 1 ejendomsmæglerkæde om 

formidling af haveviden til nye haveejere (hmm) 

 PØ har flere medlemstyper; haveforeninger, 

studerende, pensionister, netværk, byhaver (sker i år) 

 Deljorden.dk (JA er i luften) 

 Antal medlemmer 5000 (vi har 3517 pr. 25. marts 

2015 – pr. 1. april 2014 havde vi: 3330) 

 Særnummer – uddele tidsskrifter (ja) 

 Tilstede på lokale markeder (ja og tak for alle de lokale 

netværk for det) 

 Politiske strategier udsprunget (vi skal behandle vores 

første i år efter generalforsamlingen) 

Samtidig har: 

 Sandra været fødselshjælper for 30 lokale netværk, 5 

temanetværk, 2 ambassadørkurser, www.giftfri-

have.dk sammen med DN og Ursula, vi skal have 

10.000 danske erklærede giftfriehaver, 

samtalemiddage om det fællesbedste, har fået 

havementorordningen op at køre, så medlemmer kan 

få mentorhjælp fra en garvet medlem – pt har vi 11 

mentorer, flere er velkomne 

 Jakob Bock overtaget hele produktion af vores 

tidsskrift 

 Karna har lavet nyt annoncemodul på www.havenyt.dk 
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 Ursula har i samarbejdet med 3 frivillige fået masser af 

aktivitet på Facebook (ca. 200 nye fans om måneden), 

der skal øge kendskabet til PØ og vores arbejde, og på 

Pinterest er to nye frivillige i gang med at fortælle om 

foreningen. Vi har fået presseomtale, et nyt 

nyhedsbrev til medlemmerne og der er 4 nye PØ-

tryksager på vej, som skal skaffe aktive medlemmer: 

Den levende jord, Få mere liv i haven, Bliv aktiv i PØ 

samt Planteformering for begyndere. Vi har også fået 

en fotodatabase, som alle gerne må bidrage til – send 

blot en e-mail til Ursula, så får du adgang til at uploade 

dine billeder, som hjælper os med at fortælle om 

økologisk havedyrkning. Alle billeder kan bruges. 

 Lone sætter skik på bogholderi, regnskab, medlemmer, 

lagerbeholdninger, lønninger, kontrakter 

 Signe har sat hele det politiske frøområde i brand i 

samarbejde med Frøsamlerne og lavet frø popup på 

Nørrebro + et frømanifest. Vi slås for at det bliver 

lovligt at bytte og sælge frøv – både privat og i 

landbruget. Der er forhandlinger i Natur og Erhverv. 

Måske kommer der en løsning inden sommer. 

 Marie har sammen med Signe taget initiativ og skrevet 

foreningens oplæg til urban farming strategi, har 

sammen med Signe og Sandra været til møde i 

Fødevareministeriet om urban farming. Der vises stor 

interesse for dyrkning i byerne og urbane 

fødevaresystemer og PØ vil arbejde for, at potentialet i 

de frivillige initiativer og grønne iværksættere får 

bedre mulighed for udfoldelse. Det sker, blandet andet, 

ved at skabe tværpolitiske målsætninger, der griber 

ind i forvaltningsværket, og præsenterer nye måder at 

forvalte og servicere græsrødder og ildsjæle – som 

man har gjort i Lejre – gå fra myndighed til 

fødselshjælper. 

 Malene har arrangeret Mere Liv i Haven Festival i 

Fredericia og lavet netværk på Sydfyn 

 Kirsten har lavet dette årsmøde sammen med Karen 

og Bente. Har stået for bestyrelsesseminar i 

Nordjylland, hvor vi skylder hendes mage Leif meget 

stor og varm tak for at han igennem en hel weekend 

gav os alle udsøgt økoforplejning og omsorg. Har 

analyseret og overflødiggjort Normans specialprogram, 
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som han havde udviklet til opkrævning, rykkere og 

registrering af indbetalinger af medlemskontingent. 

Medlemskartoteket er nu lagt ind i vores 

regnskabssystem e-conomic, som er et kendt 

standardsystem. Alle de opgaver som vores gamle 

kasserer udførte 6 gange om året: PBS opkrævning, 

vedl. af medlemskartotek, rykkere og mere til er nu i 

gode hænder hos vores sekretær. 

 Randi holder sammen med Jette Andersen styr på 

vores Åbne Havelåger, som vi sætter alt ind på at 

støtte mere og hjælpe til mere synlighed. 

 Bo Egelund repræsenterer PØ i Forbrugerrådet 

 Randi, Kirsten, Johan og jeg holder hver 14 dag 

forretningsudvalgsmøde over Skype, hvor vi tager 

beslutninger i løbende sager 

 Trine, jeg har holdt en tale til det røde Øs 25 års 

fødselsdagsfest i Landstingssalen og den tale har 

foranlediget mange cadeauer til PØ, fordi jeg forsøgte 

at fortælle at der i fremtiden kommer et kæmpepres 

på det røde Ø fra de nye økologer, som lige nu flytter 

ud af byen og starter landbrug på nye faconer. Jeg 

holder kontakt til Landsforeningen Økologiske 

Samfund, Landforeningen Økologisk Byggeri, 

Permakultur DK, Omstilling DK og Økologisk 

Landsforening. Sandra og jeg var på folkemøde. Jeg 

samtaler med presse og sparrer meget med vores 

medarbejdere. 

På godt og ondt, det var det passerede…Nu vil jeg kigge frem i 2015. 

Overskriften for vores arbejdsår i 2015 er: DRIFT og PASSE PÅ VORES MEDLEMSINITIATIVER og 

FLERE MEDLEMMER og SKAFFE PENGE – og hvis vi på nogen kreativ facon kan skaffe midler til det, 

så vil vi rigtig gerne i gang med at få lavet en samlet platforms-strategi for alle vores hjemmesider. 

MEN det bliver kun, hvis vi kan skaffe eksterne midler. Vi vil så gerne have moderniseret, 

integreret og opdateret alle vores websites. 

Der er brug for lidt ro på, lige at mærke at teamet fungerer og at der driftes – især for 

medarbejdere nye som gamle, som lige skal finde hinanden og finde nye systemer og nye 

arbejdsmåder. 
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Masser af medlemmer har engageret sig i lokale netværk, temanetværk og som frivillige overalt i 

vores økotandhjul – det er sådan det skal være i en levende forening, masser af liv – det kræver 

også at vi kan honorere de spørgsmål og tanker, som kommer frem. Det er en proces, som vi 

håber, vil skabe et levende medlemsdemokrati med selvstyrende grupper, som arbejder på kryds 

og tværs. Det kræver at vi alle sammen øver os, hjælper hinanden og får formidlet gode 

erfaringer. 

Vores budget for 2015 er baseret på 3900 medlemmer. Det skal vi have. Det tal opstod ud fra et 

gennemsnit af alle bestyrelsesmedlemmers gæt på, hvad, der var realistisk at opnå. Vi mener, at 

der er så mange lokale aktiviteter, så meget liv, så meget fagligt økoguf at hente – Vi håber at alle 

i foreningen vil lægge sig i selen for at få flere med. Vi har brug for rigtig mange medlemmer for at 

kunne påvirke det her samfund – pengene går til mennesker, som bruger deres fulde tid på at 

sprede og fundere økologien. TAK til alle, der hjælper. TAK. (og hvis nogen skulle være i tvivl om 

hvorfor, så læs min leder i PØ tidsskrift 2/2015) Vi foreslår i år også nye medlemsskaber, nemlig et 

husstandsmedlemsskab til 485 kr. et ungdomsmedlemsskab til 200 kr. og et erhvervsmedlemsskab 

til 2.000 kr. 

Frie midler er svære at skaffe. Mere arv, flere donationer, flere slags medlemsskaber, 

crowdfunding, fondsmidler, støttemiddage – Vi skal virkelig lægge hovederne i blød for at finde 

flere midler til foreningen. Vi har ikke de vise sten. Vi er modtagelige for alle gode input, så vi kan 

få en roligere søvn og økonomi. TAK 

Lige så stille tager vi hul på at tale om vores 2018 strategi – måske den skal opdateres inden 

2018, fordi vi sådan set er lidt foran, men først og fremmest, så er 2015 et driftsår, hvor vi skal 

have ro på, være sammen med vores medlemmer og sætte medlemmernes initiativer fri. 

Vi glæder os rigtig meget til et udfordrende og lærerigt år – og for vores skyld, behøver det ikke 

være helt så hårdt og indadvendt som 2014. 

TAK til alle, som passer på os, hjælper, kommer med gode ideer, løfter derude lokalt, sætter os på 

dagsordenen nationalt.– Mere liv i hverdagen – Mere liv i demokratiet – Mere liv i økologien – Mere 

liv i udkanten – Mere liv i de vilde bier – Mere liv i de urbane haver – Mere liv i husholdningen. 

Mere liv i haven 

Vi glæder os til at vi ses rundt derude i landet. 

OG måske især til: 

Mere Liv i Haven Festival, 31. oktober –på Den Frie Lærerskole i Ollerup på Fyn – OG alle 

værkstedsholdere må gerne tilmelde sig, jo før jo bedre…tilmeldingen er åben. 
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Det Fælles Bedste Årsmøde 2016, 22.-24. april i Lejre sammen med alle de andre – og det er ingen 

hemmelighed at formanden virkelig mangler frivillige til at organisere det her. TAK 

Vi siger på gensyn til Karin, Veronica, Kirsten, Jeanne og Jakob – OG goddag til så mange nye. TAK 

for alles indsats. 

 


