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Referat af online generalforsamling i Landsforeningen Praktisk Økologi lørdag d. 20.3.21.  
Der deltog mellem 77 og 86 deltagere i generalforsamlingen via Zoom i tidsrummet fra kl. 10-12.15. 

 
Velkomst v. formand Signe Schrøder: 
  
Generalforsamlingen blev optaget som hjælp til referatskrivning og dokumentation af 
afstemningsresultaterne.  
 
Signe gennemgik dagsordenen og hvert bestyrelsesmedlem præsenterede sig.  
 
1. Godkendelse af dagsorden v. formand Signe Schrøder 

Dagsordenen blev godkendt. 
 

2. Valg af dirigent og referent v. formand Signe Schrøder 
Lone Øhrberg, administrator ansat i PØ, blev valgt som referent 
Mads Syberg, blev valgt som dirigent og konstaterede herefter at generalforsamlingen var 
indkaldt i h.t. vedtægterne. 

 
3. Bestyrelsens beretning og godkendelse v. formand Signe Schrøder 

Link til bestyrelsens beretning her: 
https://www.oekologi.dk/download/Bestyrelsens_beretning_for_2020.pdf 
 
Der var følgende bemærkninger på chatten, hvor medlemmerne kunne ytre sig: 
 

• Forslag om 3 måneders gavemedlemskab 

• Forslag om logo til postkasse/havelåge/flag i bæredygtigt materiale, som viser 
medlemskab 

• Logo lægges på hjemmeside, så medlemmer selv kan bruge det kreativt 

• Prisen på medlemskab er for højt 

• Lav opsøgende arbejde i forhold til de mange kolonihaveforeninger, der findes 
rundt om i landet 

• Mulighed for også at kunne deltage via online generalforsamling fremover 
 
Signe takkede for bemærkningerne og lovede at tage dem med i det videre 
bestyrelsesarbejde.  
 
Herefter blev beretningen godkendt 

 
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab v. kasserer Ole Dall. 

 
Regnskabet 2020 var udarbejdet af foreningens administrator, revideret af vores 
statsautoriserede revisor og godkendt af bestyrelsen og de to valgte revisorer. Link til 
regnskab: https://www.oekologi.dk/download/finalaarsrapport2020.pdf 
 
 

https://www.oekologi.dk/download/Bestyrelsens_beretning_for_2020.pdf
https://www.oekologi.dk/download/finalaarsrapport2020.pdf
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Ole Dall gennemgik regnskabet og bemærkede at der i 2020 var højere omsætning bl.a.  via 
vores arbejde med de to projekter i Vores Natur. Begge projekter frikøbte Mikael, så 
udgifterne til hans løn i 2020 blev tilsvarende reduceret. 
 
Vores havenyt redaktør Heidi, var det meste af året ansat til markedsføring, og derfor har 
udgifterne til kommunikation og markedsføring været højere i 20. 
 
Der var en del aktiviteter der ikke blev gennemført i 2020 og den ekstra indtægt fra Vores 
natur, resulterede i at året endte med et overskud på 191.000, som bestyrelsen har tænkt 
sig at bruge i 2021.  
 
På dette tidspunkt blev Oles computer for varm og lukkede ned. Dirigenten valgte at gå til 
næste punkt på dagsordenen og vendte tilbage til dette punkt, da en pose is have kølet 
computeren tilstrækkeligt ned. 
 
Ole fortsatte sin gennemgang og fremhævede at bestyrelsen styrede efter at økonomien i 
www.havenyt.dk hvilede i sig selv, men da annonceindtægterne har været faldende og der 
samtidigt har været behov for udvikling af hjemmesiden, har posten de seneste par år givet 
underskud. 
  
Underskuddet i Vild natur hvor du bor skyldes en større revisorregning end forventet, da vi 
afleverede regnskabet til tiden og tilskudsgiver efterfølgende ønskede at det blev lavet om. 
Der er muligvis en kompensation på vej i 2021 for denne udgift. 
 
Renteudgifterne skyldes at vi p.t. betaler negative renter af de penge der står på kontiene. 
 
Vi har et tilgodehavende fra projektet Vild natur hvor du bor, som vi ved kommer snart.  
 
Årsagen til at der står så mange penge på bankkontiene kravet om at periodeafgrænse 
(reservere) de medlemskontingenter vi får ind i slutningen af året, så alle vores 
medlemmer er sikret at foreningen kan drives et helt år frem.  
 
Der var bemærkning i chatten om at skyldig moms var sat til 0. Administrator henviste til 
note 14 på side 13 i regnskabet, som viste momsregnskabet. 
 
Ole bemærkede at balancen i det reviderede regnskab ikke stemte med 3.011 kr. 
Administrator svarede via chatten at det nok var en fejl fra revisorens side, da foreningens 
interne regnskab stemte. Det blev aftalt at den statsautoriserede revisor efter 
generalforsamlingen ville blive kontaktet. Da beløbet var relativt lille i forhold til det 
samlede regnskab, blev regnskabet sat til afstemning og vedtaget. 

 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent v. formand Signe 

Schrøder 
 

http://www.havenyt.dk/


 

3/4 
 

Da vi havde et overskud på 191.000 i 2020, foreslog bestyrelsen at overskuddet blev brugt i 
2021. Bestyrelsen fremlagde et forsigtigt budget, hvor indtægterne er lavt sat og 
udgifterne som forventet. Lønudgifter til medarbejdere og freelancere er steget, da 
bestyrelsen ønskede at følge udviklingen i generelle prisstigninger i samfundet.    
Der foreslås at den lokal netværkspulje på i alt 10.000 fortsætter. Puljen kan søges af de 
lokale netværk til småarrangementer lokalt.   
Der er sat penge af til videre udvikling af have app´en. Det bliver kun medlemmerne der 
kan få adgang til denne del via log in. 
Der er behov for yderligere udvikling af Havenyt, så der blev afsat lidt ekstra udgifter i 
2021. 
 
Da der ingen spørgsmål var til budgettet, blev både det uændrede kontingent og budgettet 
vedtaget for 2021. 
 
Der kom et ønske fra chatten om et webinar om hvordan haven kunne omlægges til 
økologi have. Supplerende forslag, om at medlemmer betalte lidt og ikke-medlemmer 
betalte meget for at deltage. Signe lovede at tage ønskerne med ind i bestyrelsens videre 
arbejde. Der var muligvis et projekt på vej, der kunne finansiere det. 
 
Der var spørgsmål om hvorfor dyrk.nu ikke var en rigtig app. Signe svarede at det var for 
dyrt at opdatere en app til i-phones og android, så bestyrelsen valgte en web-app der 
kunne det samme og var meget billigere i drift. På dyrk.nu findes en vejledning i hvordan 
den lægges på mobiltelefonen. Signe lovede også at vise det efter generalforsamlingen. 
 

6. Valg til bestyrelsen og valg af 3 suppleanter  
 

Der blev stemt om 3 ledige bestyrelsesposter, da Ole Dall, Inger Lise Kampp ikke ønskede 
at genopstille og Lene Fuglsang Svendsen, der også var på valg i år, ønskede at genopstille. 
 
Der blev valgt et bestyrelsesmedlem ad gangen. Først blev der valgt mellem 5 kandidater, 
derefter 4 og til sidst mellem 3 kandidater. Dem der ikke blev valgt til bestyrelsen, blev 
opfordret til at stille op til suppleantposterne. 
 
De 5 kandidater fik 2 minutter til at præsentere sig. Link til præsentation her: 
https://www.oekologi.dk/om_os/generalforsamling/moed_kandidaterne_til_bestyrelsen.h
tml 
 
De 3 nye bestyrelsesmedlemmer der blev valgt er:  
Henny Jørgensen, Mikkel Berggren Schmidt og Lene Fuglsang. 
 
Derefter skulle der vælges op til 3 suppleanter og efter en kort præsentation blev alle 3 
valgt: Mette Rasmussen, Sascha Leth Rasmussen og Mette Telling. 
  

7. Valg af revisor og revisorsuppleant  
 

https://www.oekologi.dk/om_os/generalforsamling/moed_kandidaterne_til_bestyrelsen.html
https://www.oekologi.dk/om_os/generalforsamling/moed_kandidaterne_til_bestyrelsen.html
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Revisorsuppleant Martin Fabricius var på valg, og da han ønskede at genopstille, blev han 
valgt for 2 år. 
 

8. Indkomne forslag 
 

Forslag fra Ann-Sofie Bolduc, se link: https://www.oekologi.dk/download/Forslag_fra_Ann-
Sofie_Bolduc_.pdf 
 
Signe takkede for forslaget og ville gerne være med til at danne model for ændring af 
sproget. Hun fortalte at bestyrelsen ikke var vilde med betegnelsen ”bestyrelsesleder”, da 
hun var formand for hele foreningen og ikke kun bestyrelsen. Desuden havde Mikael fået 
ny titel fra daglig leder til direktør, for at matche vores andre samarbejdspartnere, så titlen 
betød noget udadtil.  
 
Der kom følgende forslag fra chatten: 
”forperson” 
”formand” når det var en mand og ”forkvinde” når det var en kvinde 
”præsident” 
”forspire” 
 
Dirigenten foreslog en afstemning, hvor forsamlingen kunne vælge mellem: 

• At vedtage Ann-Sofies forslag 

• at bestyrelsen arbejdede videre med forslagene det næste år for at finde en ny titel   

• at afvise Ann-Sofies forslag 
 

Forslaget om at bestyrelsen arbejder videre med forslagene blev vedtaget. Ny titel i stedet 
for formand kræver desuden en vedtægtsændring. 
 

 
9. Eventuelt 
 
Signe fortalte at bestyrelsen arbejdede med at formulere et mål for foreningen, som ville blive 
præsenteret på generalforsamlingen næste år.  
 
Der var forslag fra chatten om at havenyt nyhedsmail ikke behøvede at komme hver uge, så 
redaktøren kunne bruge sine kræfter på andet arbejde. Der kom endnu et forslag til emnet: 
nyhedsmailen kunne udkomme hver anden uge om vinteren og hver uge om sommeren. 
 
Signe takkede for forslagene, samt Aases og Vibekes indsats i bestyrelsen og dirigenten 
afsluttede herefter generalforsamlingen. 
 
Note: Flere medlemmer deltog i år ved samme pc, men det rykkede ikke ved 
afstemningsresultaterne, da der var et stort flertal ved hver afstemning.  
Næste år, skal vi huske husstandsmedlemmerne på at tilmelde sig og logge ind på hver sin 
pc/tablet/mobil, hvis de vil afgive hver sin stemme. 

https://www.oekologi.dk/download/Forslag_fra_Ann-Sofie_Bolduc_.pdf
https://www.oekologi.dk/download/Forslag_fra_Ann-Sofie_Bolduc_.pdf

