
Formandens beretning 2019 
 

Kære alle medlemmer af Praktisk Økologi.  

Denne formandsberetning ville jeg ønske jeg kunne have holdt til jer live, men pga. coronavirussen bliver 

det desværre på skrift, da vi som bekendt, har været nødt til at udskyde afholdelsen af 

generalforsamlingen.  

I skal ikke desto mindre have en status på året 2019, som det er gået.  

Og det er gået godt. Vi har først og fremmest fået mange flere medlemmer, bl.a. takket være vores 

havenytredaktør og marketingsekspert, Heidi Nissens, indsats. Bestyrelsen indgik i efteråret en aftale med 

Heidi om at lave et pilotprojekt inden for markedsføring. Heidi har løftet så flot, at bestyrelsen har besluttet 

at forlænge projektet, så det nu løber i hele 2020 med. Resultatet af de første 3 måneders indsats er, at 

Praktisk Økologi nu for første gang ligger solidt over 4000 medlemmer og bliver der.  

Der er kommet 616 nye medlemmer i 2019 og udmeldt 419, dvs. at vi har haft en samlet medlemsfremgang 

på 197 medlemmer og vi nu har 4026 medlemmer. 

Det er ikke den eneste milepæl, som Praktisk Økologi har passeret. Foreningen har nu også fået en direktør 

for første gang. Bestyrelsen har besluttet at udnævne Mikael Elke Lund til direktør, fremfor økofacilitator 

og daglig leder, som tidligere var hans titel. Med titlen følger også det fulde ansvar for medarbejderne. 

Mikael får ansvaret for at ansætte, afskedige medarbejdere og føre lønforhandling og mus-samtaler. 

Baggrunden for den beslutning er ønsket om at professionalisere foreningen, og sikre at personaleledelsen 

varetages af en professionel leder, fremfor at det ligger på frivillige hænder. Bestyrelsens forventning er, at 

det vil styrke de strukturelle rammer for Praktisk Økologi og gøre foreningen mere robust i fremtiden 

overfor personudskiftninger i den frivillige bestyrelse. Bestyrelsen vil fortsat sætte den strategiske retning, 

men den daglige drift hører nu fuldt og helt under sekretariatet. Med den ansvarsfordeling vil Praktisk 

Økologi nu ligne organiseringen i andre foreninger.  

En anden overvejelse der ligger til grund for beslutningen, er ønsket om at foreningen repræsenteres på 

lige fod med andre og større foreninger. Vores direktør skal således kunne mødes med andre foreningers 

direktører og generalsekretærer på lige fod.  

Også bestyrelsesarbejdet kører godt. Det er efterhånden en erfaren sammentømret bestyrelse med nogle 

gode rutiner og effektive mødegange. Samtidig forstår vi at hygge os og komme rundt i landet og møde 

medlemmer og se på haver. Desværre har vi i årets løb måttet sige farvel til Ronja Kronholm og 

suppleanterne Anja Kofoed Bayer og Lærke Refstrup, da der kom børn, hus og rejser i vejen. Et stort TAK til 

Ronja, Anja og Lærke for jeres tid og engagement og tak for mange gode snakke og diskussioner! Rikke 

Drensholt og Lene Fuglsang er nu indtrådt som bestyrelsesmedlemmer. Vi mangler derfor på nuværende 

tidspunkt 2 suppleanter til bestyrelsen.  

Næstformand Søren Vissing og Mikael Elke Lund opdagede ret tidligt i foråret, at der var et stort projekt 

undervejs orkestreret af DR, Friluftsrådet og De Naturhistoriske Museer. Projektet søgte og fik 25 mill. kr. i 

fondsmidler til at sætte fokus på naturen i 2020 under navnet Vores Natur. Flere af jer har garanteret hørt 

om projektet, da Praktisk Økologi, takket være Mikael Elke Lund og Søren Vissing nu er med i 2 ud af 5 

fyrtårnsprojekter. Det har taget mange møder og ret meget energi i efteråret 2019 at komme så langt, men 



i skrivende stund er vi godt i gang med at udfolde projekterne, og det arbejde vil fortsætte i resten af 2020 

til gavn for både naturen og foreningen.  

Bestyrelsen har længe gerne ville lægge et politisk pres for at skubbe på i bestræbelserne på at skabe et 

mere bæredygtigt samfund. Derfor sendte vi en opfordring til Miljø- og fødevareudvalget om at forbyde 

salg af RoundUp til private, i forbindelse med borgerforslaget der fik 50.000 underskrifter i efteråret. Vores 

indstilling blev taget til efterretning af Folketingets miljø- og fødevareminister, men vi mangler endnu at se 

det konkrete output.  

Bestyrelsen har taget kontakt til vores grønne venner i Økologisk Byggeri, Permakultur Danmark, Økologisk 

Samfund og Frøsamlerne og aftalt årlige møder. Det første møde foregik i Økologien Have i anledning af 

deres Grøn Festival og var vældigt hyggeligt med bål og gode snakke.  

Igen i år var Praktisk Økologi til stede på CPH Gardenfestival i juni, hvor vores tidligere bestyrelsesmedlem 

Gitte Tjørnehøj og en masse andre frivillige sørgede for en mægtig flot stand og præsterede en super flot 

medlemshvervning. Ikke mindre end 30 nye medlemmer kom ind i foreningen ved den lejlighed. I det hele 

taget er foreningen her jo velsignet med så utroligt mange søde og engagerede ildsjæle, som stiller op på 

markeder, til festivaler og alskens andre arrangementer og fortæller om Praktisk Økologi. I lægger hus til, 

åbner havelåger og laver netværk. Det er dejligt at se og opleve og jeg håber af hjertet at I vil fortsætte, for 

det betyder så uendelig meget for sammenhængskraften i foreningen og dermed for dens overlevelse. TAK 

til jer.  

Som I nok også ved, så har PØ også lavet en crowdfunding på COOPs platform og samlet ikke mindre end 

53.000 kr. ind. Efter alle udgifter er betalt, har det givet foreningen en indtægt på ca. 30.000 - 35.000 kr., 

hvilket er ret flot. Det er godt nok til, at arbejdet med at udvikle en app, der skal gøre det nemmere at 

dyrke køkkenhave er i fuld gang og i dette øjeblik sidder der en flok skønne frivillige og taster de 

oplysninger ind, som appen skal trække på. Jeg glæder mig rigtig meget til at kunne præsentere appen for 

jer.  

Nu hvor vi er ved IT, så skal det også nævnes, at vores dygtige og erfarne it-mand Jakob Bock, som 

egenhændigt har programmeret alle foreningens hjemmesider fra bunden, herunder havenyt.dk som den 

første, desværre har måttet lukke sin firma. Da foreningen således står uden en it-udvikler, har bestyrelse 

og sekretariat været nødt til at prioritere benhårdt, hvad der skal ske. For det første har vi flyttet vores 

medlemssystem over til dem, der også har Frøsamlerne som kunder. Dernæst planlægger bestyrelsen at 

flytte havenyt.dk og senere foreningens andre hjemmesider over til andre platforme, som er open source, 

og som kan udvikles på af mange forskellige it-udviklere. Ligeså glade vi har været for Jakob Bock i årenes 

løb, ligeså tydeligt er det nu, at vi nu er i en temmelig sårbar situation i forhold til it. At skifte 

hjemmesideplatform er ikke noget vi kan gøre hurtigt. Faktisk regner bestyrelsen med, at det arbejde vil 

komme til at vare hele 2020 og 2021, og ambitionen er, at I ikke kommer til at mærke det store til det.  

For 6 år i træk har vi afholdt Praktisk Økologis festival den sidste lørdag i oktober. I år foregik det i Karise, og 

endnu engang var det en stor succes med mange glade deltagere, gode inspirerende kurser og dejlig mad. 

Vi lærer noget nyt om at afholde festivalen hver gang, og således også i år. Den er blevet så populært, at 

festivalen tydeligvis stiller krav til rammerne. Denne gang havde vi også lidt til børnene, og det skal helt 

klart udbygges så tilbuddene til børnene bliver flere og bedre.  

Som følge af Praktisk Økologis deltagelse i Vores Natur, står foreningen til at få nogle ekstra midler i 2020. 

Kombineret med den flotte medlemstilgang, vurderede bestyrelsen, at der var midler nok i foreningen, til 

at belønne medarbejderne for deres flotte arbejde og store indsatser. Praktisk Økologi er ikke en helt 



normal arbejdsplads, da alle arbejder hjemmefra og på nedsat tid. Desuden er der en stor kontaktflade 

med diverse frivillige, bl.a. bestyrelsen, og det er med til at gøre arbejdslivet i foreningen indholdsrigt og til 

tider udfordrende. Bestyrelsen sætter medarbejdertrivsel og –glæde højt, og er desuden af den indstilling, 

at når det går godt for foreningen, så er det i meget høj grad takket være medarbejderne. Derfor 

besluttede bestyrelsen at tildele medarbejderne et eftervederlag på hver 10.000 kr, som tak for indsatsen i 

2019 og i de mange foregående år.  

Men det er ikke kun foreningens medarbejde, vi har grund til at takke, for der er mange gode kræfter der 

bidrager på al mulig vis til at drive Praktisk Økologi og sørge for at økonomien løber rundt. Først vil jeg 

derfor takke alle jer, der har givet foreningen et gavebidrag. Det er af afgørende betydning for foreningens 

økonomi, da vi med 200 gavebidrag får del i tips- og lottomidlerne. I år var fik vi hele 61.887 kr. i 

gavebidrag, hvoraf 5.000 kr. blev doneret til festivalen, 1.000 kr. blev doneret direkte til foreningen og 

resten gik til havenyt: 55.887 kr.  

Mange tusinde tak til alle jer, der har givet gavebidrag, store som små. 

Jeg vil også takke Kulturstyrelsen, for de to puljer vi har fået penge igennem. Vi har fået 50.417 kr. til tilskud 

til bladet, og 67.747 kr. som tilskud til driften.  

Tak til Spar Nord, som støttede os med 6.250 kr. til vores deltagelse i Naturmødet og tak til Greenspeak, 

Danmarks grønne teleselskab – og dens kunder, for at støtte os med 17.460 kr. (De var i øvrigt meget 

imponeret over, at vi havde fået så mange stemmer, på trods af, at vi kun har været med i Greenspeaks 

velgørenshedsprogram i et år.) 

Jeg vil også sende et stort TAK til annoncørerne på havenyt.dk, for de er til at sikre havenyts fortsatte 

eksistens som Danmarks største havesite. Jeg vil opfordre jer alle til at støtte vores annoncører, under 

coronakrisen, så vi sammen holder liv i de mange, ofte små, virksomheder, som sælger grønne og 

bæredygtige produkter.  

  

En stor tak til alle jer, der deler vores gratis materialer ud for at udbrede kendskabet til økologisk forsvarligt 

levevis og en lige så stor tak til alle Praktisk Økologis aktive frivillige, medlemmer, netværk, havementorer, 

haveambassadører, de frivillige i Økologiens Have der passer vores lager og sidst men ikke mindst til 

bestyrelsen. Som I kan høre, så er der virkelig mange, der hjælper foreningens mange forskellige aktiviteter 

med at spire og trives. Et stort stort tak til jer alle, for jeres utrættelige indsats i den praktiske økologis 

tjeneste. I giver håb om en grønnere fremtid.  
 

Grønne hilsner 

På vegne af bestyrelsen  

Signe Schrøder, formand 


