
Referat af generalforsamling i Landsforeningen Praktisk Økologi 
Tid: Lørdag den 19.9.2020 kl. 13-15.   Sted: Makværket i Knabstrup ved Holbæk.  

Der var 25 fremmødte i salen 

Til stede fra bestyrelsen: Signe Schrøder (formand), Søren Vissing Nielsen (næstformand), Ole Dall 
(kasserer), Inger Lise Kampp (sekretær), Birte Brorson, Lene Fuglsang Svendsen. 

Afbud fra Rikke Drensholt 

 

Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt 

Valg af dirigent og referent. 
Mikael Elke Lund blev valgt til dirigent og Inger Lise Kampp blev valgt til referent 

Formandens beretning og godkendelse. 
Formanden fremlagde sin beretning for 2019. Derefter spørgsmål fra salen og debat. Beretningen fik 
applaus fra salen. Beretningen kan læses på www.oekologi.dk 

Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
Kassereren fremlagde årsregnskabet for 2019, som blev godkendt af bestyrelsen i februar 2020. 
Årsregnskabet kan ses på www.oekologi.dk. Årsregnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 
Formanden præsenterede budget for 2020, som blev vedtaget i bestyrelsen i februar. P.g.a. af dette års 
corona-udsættelse er vi nået langt ind i indeværende budgetår, men det ser stadig ud til at vi vil kunne 
holde budgettet i balance, så vi kommer ud med et lille overskud. 

Bestyrelsen indstiller at kontingentet fortsætter uændret. Vedtaget. 

Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter (det meddeles i indkaldelsen, 
hvem der er på valg). 
Valg til bestyrelsen: På valg er Signe Schrøder, Søren Vissing, Lene Fuglsang, Birte Brorson og Rikke 
Drensholt. Alle genopstiller. Da der ikke var yderligere kandidater til bestyrelsen, blev alle genvalgt. 

Valg til suppleant: Følgende tre er opstillet: Claes Ammundsen, Åse Schmidt og Vibeke Neergård. 
Generalforsamlingen stemte for at alle tre vælges ind som suppleanter for næste periode, dvs indtil 
generalforsamlingen i 2021. 

 



Valg af revisor og revisorsuppleant. 
Per Gundersen modtager genvalg som intern revisor og Martin Fabricius vælges som revisorsuppleant. 

Indkomne forslag. 
Bestyrelsen har fremsat et ændringsforslag til vedtægtsændringer. Forslaget kan læses på 
www.oekologi.dk. Birte Brorson gennemgår forslaget og det bliver vedtaget med følgende justeringer 
(justeringer er markeret med grønt): 

§5: På førstkommende møde efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med formand, 
næstformand, sekretær og kasserer samt 1. suppleant, 2. suppleant og evt. 3. suppleant. 

§6: Landsforeningen udgiver tidsskriftet »Praktisk Økologi«  

Eventuelt. 
Der var intet til eventuelt 

 


