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Referat af generalforsamling 2018 
Afholdt i Rysensteen, Rysensteensgade 3, 1564 København V. d. 17. marts 2018 

46 medlemmer var til stede 
 

Fra bestyrelsen deltog: Signe Schrøder, Søren Vissing, Ole Dall, Gitte Tjørnehøj og Ingerlise Kampp. 
Der var afbud fra Randi Lauridsen og Lene Fuglsang. 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Dagsordenen blev godkendt. 

2. Valg af dirigent og godkendelse 
Christian Bistrup blev valgt som dirigent. Lone Øhrberg blev valgt som referent. Jens Ole Knudsen og 
Per Gundersen blev valgt som stemmetællere.  

3. Formandens beretning og godkendelse 
Formand Signe Schrøder fremlagde bestyrelsens beretning – se den via dette link: 
https://www.oekologi.dk/download/Bestyrelsens_beretning_2017.pdf  

Der blev spurgt til hvorfor PØ ikke står som medarrangør af Det Fælles Bedste til maj i Vejle. 
Bestyrelsen bakker fortsat op om Det Fælles Bedste og deltager med en bod, men har valgt ikke at 
være en del af styregruppen denne gang, fordi der har været for mange andre ting at se til. 

Et medlem spurgte om der var andre fonde som fondsansøgningen ”Mere Liv i Landet” kunne 
sendes til. Der er ingen planer p.t. med at søge andre fonde, men ”Mere Liv I Landet” netværket 
lever i bedste velgående og interesserede medlemmer er velkomne i at deltage. Jyderup Højskoles 
to kurser i ”Det Lille jordbrug” er en udløber fra samme netværk. Medlemmerne opfordres til at 
komme med gode ideer om andre fonde, vi kan søge. 

Et medlem spurgte om datoen for Åbne Havelåger i år. Det er den d. 18-19 august. 

Beretningen blev herefter enstemmigt vedtaget.  

4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab 
Kasserer Ole Dall fremlagde årsregnskabet. Se link til årsregnskabet her: 
https://www.oekologi.dk/download/1934_Arsrapport_2017.pdf  og link til hans powerpoint 
fremlæggelse her: https://www.oekologi.dk/download/aarsmoede_POe_2018.pdf Ole Dall fortalte 
at han godkendte alle regningerne, som Lone Øhrberg lagde til betaling i netbank. Vores 
statsautoriserede revisor, bestyrelsen og de valgte revisorer har alle godkendt regnskabet.  

Regnskabet viser et underskud på 139.986 kr. I powerpoint præsentation nås de samme tal, men de 
er talt sammen på forskellig vis. 



 
 

 
Referat af generalforsamling d. 17. marts 2018 i København V.  

 
Landsforeningen Praktisk Økologi | Teglgaardsvej 101, Svorbæk | 8300 Odder  

 

Vores Mere Liv i Haven projekt, som er finansieret af Velux-fonden udløber ved udgangen af 2018. 
Den har stor betydning for vores økonomi, da medarbejderne i større eller mindre udstrækning er 
lønnet af projektet. 
 
Nedgangen i kontingentindtægter i 2017 skyldes ændring af regnskabsteknik, som betyder at dem 
der ikke har betalt forfaldent kontingent i december 2017 og derfor ville være blevet meldt ud i 
januar 2018, fremover ikke medregnes i årsregnskabet.  
 
Et medlem spurgte om december kontingentet kunne rykkes til en anden måned. Det er af 
historiske årsager at en stor del af kontingentopkrævningerne sker i december. 
 
Nedgangen i forventede projektmidler har ført til, at bestyrelsen har valgt at opsige en medarbejder. 
Ole Dall redegjorde for den måde opsigelse har påvirket foreningens økonomi. Overskuddet fra 
2016 blev brugt til at dække underskuddet for 2017. 
 
Et medlem spurgte om hvilken indflydelse indførelsen af solidarisk medlemskab på 200 kr. har haft 
på budgettet. Hvis alle betalte fuld pris, ville det betyde 32.000 kr. ekstra i kontingentindtægt om 
året. 
 
Finn Paaske, som er tidligere kasserer, fortalte at han havde lavet analyse af hvor meget det kostede 
at lave vores blad pr. medlem. Prisen er 195 kr. og derfor er der kun 5 kr. i overskud ved solidarisk 
medlemskab. De solidariske medlemmer betaler kun for bladet og ikke for foreningens øvrige drift. 
 
Ole Dall fortalte at formuen består af egenkapital og periodeafgrænsning. Periodeafgrænsningen 
betyder at dem der har betalt kontingent i december er sikret udgivelsen af 6 blade, selvom 
udgifterne til bladproduktionen først betales i det kommende regnskabsår.  
 
Ole Dall præsenterede Mere Liv I Haven regnskabet. Der har været en del rejseaktiviteter på 
projektet for at støtte de lokale netværk. Der er lagt planer for 2018, så resten af pengene bliver 
brugt. Regnskabet for de 5 år revideres. 
 
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 

5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af 
kontingent 

Ole Dall fremlagde budgettet for 2018 der viser et overskud på lidt over 80.000. Da det er usikkert 
om vi får støttekroner af den størrelse i år, har vi valgt ikke at bruge dem, før vi får dem. 

Bestyrelsen har et ønske om at sætte kontingentet lidt op, men kontingentstigningen er ikke 
indregnet i budgetforslaget.  

I forhold til Mere Liv i Haven projektet er der bl.a. planlagt et videokursus som start på vores PØ-TV 
projekt og en vigtig opgradering af vores medlemssystem med hjælp fra Jakob Bock, vores tidligere 
redaktør. Der er desuden afsat penge til lokale netværksarrangementer. Pengene er indtil nu brugt 
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til foredrag, podeudstyr, kompostkursus m.m.. Alle nuværende og kommende netværk opfordres til 
at søge puljen. Kontakt gerne Mikael Elke Lund for at få hjælp til ansøgningen.  

På sigt ønsker bestyrelsen at netværkene og haveambassadørerne smelter sammen, så de kan 
støtte hinanden, når projekter udløber. 

Hvis Mere Liv i Haven projektpengene ikke bruges i 2018, skal de returneres til Velux-fonden, så 
bestyrelsen har en positiv udfordring i at få dem brugt i år. 

Budgettet blev herefter enstemmigt vedtaget. 

Bestyrelsen foreslog en kontingentstigning på 10 kr. for personlige og husstandsmedlemskaber, så 
de fremover koster 395 kr. og 495 kr., da der både skal være penge til at alting stiger samt til 
markedsføring, mulighed for nye udviklingsprojekter og ad hoc ansættelser.  Desuden foreslår 
bestyrelsen at det solidariske medlemskab afskaffes. De to forslag vil betyde en indtægtsforøgelse 
på 37.000 kr. i forhold til kontingentstigningen på de 10 kr. og 32.000 kr. i forhold til de solidariske 
medlemmer, hvis de ønsker at fortsætte deres medlemskab. Bestyrelsen planlægger et elektronisk 
medlemskab uden trykt blad, men er endnu ikke klar til at tilbyde medlemskabet og fremsætte 
forslag om prisen på medlemskabet. 

Der kom modforslag fra medlemmerne på at kontingentet på det solidariske medlemskab kunne 
stige 50 kr. eller 100 kr. i stedet for. Eller de kunne tilbydes et medlemskab kun med elektronisk 
udgave af bladet. Der blev udtrykt bekymring for om de solidariske medlemmer ville melde sig ud. 
Der blev stillet forslag om at kontingentet for de andre medlemskaber skulle stige mere, så det 
solidariske medlemskab kunne fortsætte. Der blev udtrykt behov for at tage stilling til om det kun er 
bladet der adskiller om man er medlem af foreningen eller ej, da vi tilbyder gratis medlemskab af de 
lokale netværk og modtagelse af nyhedsbrevet fra havenyt.  

Bestyrelsen fastholdt sine forslag, så der blev først stemt om kontingentstigning på 10 kr. Forslaget 
blev vedtaget med 25 for, 1 imod og 5 undlod at stemme. Dernæst blev der stemt om afskaffelse af 
det solidariske medlemskab. 11 stemte imod, 23 stemte for og 9 undlod at stemme. Bestyrelsen har 
noteret sig, at der var bekymring ang. afskaffelsen af det solidariske medlemskab og vil evaluere på 
resultatet til næste år.  

6. Valg til bestyrelsen 
• Signe Schrøder (modtager genvalg) 
• Søren Vissing Nielsen (modtager genvalg) 
• Gitte Tjørnehøj (modtager genvalg) 
• Randi Lauridsen (modtager ikke genvalg) 

Signe Schrøder, Søren Vissing og Gitte Tjørnehøj blev enstemmigt valgt for 2 år. 

Bestyrelsen fortalte om bestyrelsesarbejdet og Hervè Lognonnè blev derefter enstemmigt valgt for 2 
år. 

Da der ikke var kandidater til de to suppleantposter, foreslog dirigenten at bestyrelsen blev 
selvsupplerende med suppleanter det næste år. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. 
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7. Valg af revisor og revisorsuppleant 
• Christian Bidstrup (modtager ikke genvalg) 
• Johan Fast (modtager genvalg)  

Johan Fast og Per Gundersen blev enstemmigt valgt. 

8. Indkomne forslag 
Ingen indkomne forslag.  

9. Eventuelt 
Gitte Tjørnebjerg fremhævede et nyt tiltag - PØ akademi, som går ud på at støtte undervisning i 
økologisk dyrkning og husholdning via oplysningsforbundene. Medlemmer, der har lyst til at være 
med, er velkomne til at kontakte hende. 

Der blev efterlyst frivillige der havde lyst til at hjælpe med at stå i en bod til læmmedag på 
Grantoftegaard i Ballerup, dagen efter årsmødet. 

Bestyrelsen blev opfordret til at sætte hastigheden op for digitalisering af medlemsbladet. Signe 
Schrøder svarede at bestyrelsen ser frem til at det lykkes at få lavet et log in og give medlemmerne 
adgang til bl.a. vores digitaliserede bladarkiv, som en ekstra service. Det bliver også nemmere for os 
at linke til artiklerne. 

Der blev foreslået at ikke-medlemmer kunne betale for hver elektronisk artikel eller for hvert emne: 
f.eks. alt om rabarber. 

Det blev påpeget at der skal være kvalitetsforskel mellem blad og havenyt. I modsat fald udvandes 
medlemskabet. 

Bestyrelsen blev takket for at løfte den tunge opgave efter Trine Krebs. 

Dirigenten takkede for god ro og orden. 

 

 

 

 


