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Referat – generalforsamling 2002 
 

Referat fra Landsforeningen Praktisk Økologis generalforsamling i 2002. 

1. Dagsorden: blev godkendt i henhold til vedtægterne. 

2. Valg af referent og dirigent: Per Kølster blev valgt som referent og Annette Esbjerg som dirigent. 

Hun konstaterede, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt. 

3. Formandens beretning: Kurt Boe Kjærgaard aflagde sin beretning (se forkortet udgave 

nedenfor). Beretningen blev godkendt. 

4. Regnskabet – se nedenfor – blev gennemgået af foreningens kasserer Norman R. Larsen og 

godkendt. 

5. Budgettet blev ligeledes gennemgået af Norman R. Larsen. For også at sikre muligheden for 

bedre honorering af medarbejderne foreslog bestyrelsen at forhøje medlemsbetalingen med 20 kr. 

Forslaget blev vedtaget med stemmerne 48 for og 2 imod. 

6 og 7. Valg til bestyrelsen m.v. 

Bodil Søgaard, København og Norman Larsen, Otterup blev genvalgt. Anja Egeriis og Solveig 

Sørensen ønskede ikke genopstilling. Formanden takkede for deres indsats. I stedet valgte 

generalforsamlingen uden afstemning Lars Hansen, Køge og Doris Enevoldsen, Silkeborg til 

bestyrelsen. Solveig Sørensen, Randers, og Stine Müller, København blev uden afstemning valgt 

som suppleanter. Anja Egeriis, Slagelse, blev valgt som revisor. 

8. Indkomne forslag: ingen. 

9. Eventuelt: Herunder diskuteredes blandt andet forskellige ønsker om et større engagement 

udadtil og at promovere foreningen, bladet og havenyt.dk i endnu højere grad end hidtil. 

Formandens beretning 

Foreningen har det seneste halvandet år været igennem en spændende samt travl tid. Det mærkes 

tydeligt i den stigende kommunikation med organisationer, hvor Praktisk Økologi enten er møde – 

eller høringsberettiget. Men 2000/2001 har også givet en medlemsfremgang, vi har en sund 

økonomi, vi har endnu engang været med til at sætte focus på retningslinier for regelsæt for 
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sprøjtning op til skel. Vi har afgivet et fælles høringssvar vedr. ændring af GMO lovgivning. Den 

fælles holdning er, at GMO ikke skal udvikles og benyttes, hverken nu eller i enhver fremtid. 

Vi forsøger at være synlige i politiske sager og bringe økologiske aspekter ind i debatten. 

Landsforeningen Praktisk Økologi får stadig flere medlemmer. Det betyder, at vi nu er 3300 

medlemmer, det absolut højeste medlemstal i foreningens historie. Medlemmerne er det bedste 

aktiv, derfor vil vi fortsætte med at yde den bedste service. Vi håber også, at medlemmerne 

fremover vil være med til at gøre en aktiv indsats for at udbrede kendskabet til foreningen, 

tidsskriftet samt vores nye havesite. 

Foreningens drift finansieres via medlemskontingenter, kun en mindre del fås via Tips- og 

Lottomidler. Vi har de senere år fået fondsmidler fra Den Grønne Fond til at markedsføre bladet 

samt informationsfoldere. Disse fondsmidler vil vi komme til at mangle. Bl.a. derfor er det 

nødvendigt med en mindre kontingentforhøjelse – den sidste fandt sted i 1999. 

Tidsskriftet Praktisk Økologi er foreningens største aktiv. Redaktionen ved Karna Maj og Jens 

Thejsen tilrettelægger i samarbejde med bestyrelsen en konstant udvikling af bladet. 

Vores sekretær, Inger Jørgensen, oplever stadigt flere henvendelser med vidt forskellige 

spørgsmål, stigende salg af publikationer samt behov for informationsmateriale. 

Foreningen har nu realiseret sit ny, meget ambitiøse website Havenyt.dk. med støtte fra den 

Grønne Fond. Projektet har været under udarbejdelse siden marts 2001. Åbningen skete den 1. 

marts 2002.Vi er selv meget tilfredse med resultatet, og vores stigende besøgstal vidner om, at vi 

absolut ikke er alene om begejstringen. En velfungerende og kompetent styregruppe bestående af 

Karna Maj, Norman R. Larsen, Mads Jordansen, og Doris Enevoldsen har sammen med Jakob Bock 

og Tina Lagoni, Tegnestuen Ilt, stået for udarbejdelsen af websitet. 

Foreningen har pr. 1/1/02 fuldtidsansat hortonom Anette Asplund som ansvarshavende redaktør på 

havesitet. 

Et hold af frivillige eksperter kommer med velkvalificerede svar på de mange spørgsmål, som de 

besøgende stiller. 

Bestyrelsen har besluttet, at Havenyt skal være selvfinansierende. Efter 1. juli skal annoncer og 

anden frivillig indbetaling danne grundlag for sitet’s fremtidige eksistens. 

Hvis vi fortsat skal udvikle Landsforeningen Praktisk Økologi er det nødvendig til enhver tid at 

arbejde på at få flere medlemmer samt øge kendskabet til foreningen og Havenyt.dk. 
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Fremover ligger der fortsat en stor udfordring for Landsforeningen Praktisk Økologi i at sikre en 

udvikling af blad og havenyt samt at fastholde vores særdeles velfungerende redaktion og 

sekretariat. 

(Beretningen er redigeret og forkortet) 

Medlemmer kan få tilsendt formandens beretning i sin helhed samt et mere udførligt regnskab. 

Ring på tlf. 7020 8383. 

 


