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Referat – generalforsamling 2012 
 

Referat af PØs generalforsamling lørdag 21. april 2012 kl. 11.30 på den Holistiske Højskole i Gram 

Fra bestyrelsen deltog: Kurt Boe Kjærgård, Norman Larsen, Trine Krebs, Tine Hage, Pernille 

Langelund, Camilla Friedrichsen 

Afbud fra: Per Kølster 

Dagsorden: 

Kurt Boe Kjærgård bød velkommen og der blev sunget »Hvad var det dog der skete« af Kaj Munk. 

Formanden præsenterede bestyrelsen. 

1. Godkendelse af dagsordenen 

Dagsordenen blev godkendt 

2. Valg af dirigent og referent 

Bodil Søgård blev valgt som dirigent og Karin Albertsen som referent. 

Dirigenten takkede for valget og konstaterede at generalforsamlingen var lovligt indkaldt. 

3. Formandens beretning og godkendelse heraf 

Formand Kurt Boe Kjærgård gennemgik beretningen for 2011. 

Der blev spurgt til om der er i foreningen er viden om hvem medlemssammensætningen består af. 

Den viden har foreningen pt. ikke. 

Der var spørgsmål om byøkologi, og bestyrelsen vil gerne dyrke dette emne, og opfordrede til 

dannelse af en gruppe om byøkologi, da der pt. ikke er tilstrækkelig viden i bestyrelsen. 

På spørgsmål om støtte til den nyetablerede Økologiens Have i Odder vil bestyrelsen tage dette 

emne op, herunder sætte appel om støtte i bladet. 

Beretningen blev herefter godkendt. 

Beretningen kan læses på foreningens hjemmeside – link hertil kommer snarest. 

http://www.oekologi.dk/download/Formandens_beretning_2012.pdf
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4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab for 2011 

Kasserer Norman Larsen gennemgik regnskabet, som blev godkendt. 

Det reviderede regnskab for 2011 kan læses på foreningens hjemmeside. – link hertil kommer 

snarest. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget for 2012 samt fastsættelse af kontingent 

Generalforsamlingen godkendte budgettet. 

Bestyrelsen foreslog en stigning på 10 kr. for medlemskab. En stigning fra 355 kr. til 365 kr. årligt 

blev godkendt med virkning for betaling for medlemskaber fra juli 2012. 

Bestyrelsen blev opfordret til at undersøge mulighederne for et familiemedlemskab til særlig pris. 

6. Valg til bestyrelsen og valg af suppleanter 

På valg i lige år: Norman Larsen, Pernille Langelund, Tine Hage og Camilla Friedrichsen. Alle var 

villige til genvalg og de blev alle genvalgt. 

2 suppleanter blev foreslået: Yen Frydensberg Egebak og Liselotte Østerby. Begge blev valgt. 

7. Valg af kritiske revisorer 

Ole Dall genopstillede og som ny kritisk revisor blev foreslået Finn Paaske. 

Kritisk revisor Ole Dall blev genvalgt og Finn Paaske blev nyvalgt. 

8. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

9. Evt. 

Næste års generalforsamling holdes på Møn 20. og 21. april 2013. 

Forslag om at lægge læste blade hos andre t.ex- tandlægen for på den måde bidrage til at sprede 

kendskabet til foreningen. 

Frøsamlerne v/ Karen Bredahl havde nogle bemærkninger omkring frøsamling og fortalte især om 

et bønnefrø-projekt. 

Forslag om lokale netværk. Pernille Langelund prøver at samle fynske haver og bestyrelsen 

opfordrer til dannelse af lokale netværk. 
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Opfordring til alle medlemmer om at oprette en profil på Havelyst – dvs. man ikke nødvendigvis 

opretter sin have. Tilsvarende opfordring til at bruge foreningens side på Facebook. 

Der var synspunkter fremme om medlemmers mulighed for at være ressourceperson i konkrete 

projekter. 

Der blev talt om det fornuftige/hensigtsmæssige i at lave en matrix organisation og flere gav 

udtryk for at de ønskede lokalafdelinger. 

Generalforsamlingen sluttede kl. 13.15 

Bestyrelsen konstituerede sig efterfølgende således: 

Formand, Trine Krebs 

Næstformand, Kurt Boe Kjærgård 

Kasserer, Norman Larsen 

Bestyrelsesmedlem, Tine Hage 

Bestyrelsesmedlem, Pernille Langelund 

Bestyrelsesmedlem, Camilla Friedrichsen 

Bestyrelsesmedlem, Per Kølster 

Suppleant, Yen Frydensberg Egebak 

Suppleant, Liselotte Østerby 

Ref. Karin Albertsen 

 


