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Referat af generalforsamling 2019 
afholdt på Himmelbjerggården, Himmelbjergvej 11, 8680 Ry d. 30. marts 2019 

37 medlemmer var til stede. 
 

Fra bestyrelsen deltog: Signe Schrøder, Søren Vissing, Ole Dall, Ingerlise Kampp, Lene Fuglsang 
Svendsen og Birte Brorson. Der var afbud fra Ronja Kleiter. 
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
Dagsordenen blev godkendt. 
 
2. Valg af dirigent og referent.  
Mette Telling Steenholdt blev valgt som dirigent og Lone Øhrberg som referent. 
 
3. Formandens beretning og godkendelse  
Formand Signe Schrøder fremlagde sin beretning. 
Læs den her: https://www.oekologi.dk/download/Formandens_beretning.pdf 
  
Efterfølgende debat og gode råd fra medlemmerne: 
  
• Medlemsfordele skal være tydeligere. Man behøver ikke at være medlem for at deltage i lokale 

netværk, få hjælp via havenyt og deltage i festival. Vil foreslå at mere af det vi tilbyder gratis til 
alle, kun fremover er for medlemmer. 

 
Svar fra Signe og Heidi (redaktør på havenyt): medlemsfordele diskuteres jævnligt i bestyrelsen. 
Medlemsfordele er bl.a.: bladet, rabat på deltagelse i festival, adgang til egen havementor og 
ekspertsvar på havenyt.  
 
• Tak for håb, glæde og det konkrete. Miljøet topper den politiske dagsorden i øjeblikket. Det må 

kunne give flere medlemmer, at vi har et fællesskab og ikke bruger skræmmekampagner. 
 
• Husk at give vores unge mennesker en bæredygtig gave i form af et medlemskab til PØ, så vi 

fører vigtig viden videre.  
 
• Signe gør det fantastisk. Et godt råd til ny app: Råd om hvordan en økologisk have bygges op 

bl.a. med kompost? Der bør ikke kun være fokus på såvejledning. 
 
• Unge mennesker efterspørger basal viden – hørte om unge der ville købe kartoffelplanter på en 

planteskole. Vi skal formalisere kontakten til de unge, da oplæring ikke mere sker automatisk 
fra generation til generation. Kunne ske med opstartsguide som udleveres via ejendomsmæglere 
til nye haveejere.   
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• Viden skal være tilgængeligt for alle. Vi skal ikke kun have fokus på at tjene penge.  
Svar fra Signe: helt enig, men vi skal dog have penge nok til at kunne drive foreningen.  
 
• Kommentar fra nyt medlem som deltager for første gang. PØ har en dejligt positiv praktisk 

tilgang. Det er svært at nå ud til flere med den indstilling. Vigtigt med initiativer som app der 
rækker ud til næste generation. Den skal være gratis i begrænset version og man skal betale for 
fuld version.  

 
• Vil foreslå at PØ er mere tydelig i at støtte forbud mod brug af pesticider, herunder Round Up. 

Der sælges 800 tons om året i dk.  
 
• Kan vi hjælpe med at få nybegynderne som kun har få ressourcer til at komme i gang med 

økologisk havedyrkning? En start up guide kunne være løsningen.  
 

• Gode erfaringer fra fælles have i Viborg, hvor halvdelen er flygtninge. Flygtningene bidrager 
med masser af kræfter og ser i samarbejde med os, hvordan haven kan dyrkes økologisk. På den 
måde bliver viden videreført. Hele processen er svær at formidle på anden vis. ”Learning by 
doing” virker. 

 
• Ny indmeldt medlem spørger hvordan vi positionerer os i forhold til Økologisk Landsforening, 

som er meget aktive i skoler/gymnasier. Kunne vi søge penge til og på den måde lave 
undervisningsmateriale til f.eks. indskoling og børnehavebørn?  

 
Svar fra Signe: Vi har et bestyrelsesmedlem, Birte Brorson, som også sidder i Økologisk 
Landsforenings bestyrelse. Hun vil gerne bygge bro mellem de to foreninger og på den måde spille 
begge foreninger bedre. Økologisk Landsforening organiserer de økologiske landmænd, vi 
organiserer de økologiske haveejere, så vi skal ikke konkurrere, men ”lave kagen større”.  
 
Signes beretning blev herefter enstemmigt godkendt af forsamlingen. 
  
4. Forelæggelse og godkendelse af revideret regnskab. 
Kasserer Ole Dall fremlagde følgende regnskaber: 
 
Mere Liv i Haven regnskab for perioden 2014-2018  
Læs det her: https://www.oekologi.dk/download/1934_Regnskab_2014-2018_-_bestyrelse.pdf 
 
Landsforeningen Praktisk Økologis Årsregnskab 2018 
Læs det her: https://www.oekologi.dk/download/1934_Arsrapport_2018_-
_godkendt_den_5319.pdf 
 
 
Oles bemærkninger til Mere Liv i Haven regnskabet for perioden 2014-2018: 
Tak til Velux som over en 5-årig periode har bidraget med 4. mill.kr. til at skabe mere liv i haven. 
Regnskabet fremlægges her og på vores hjemmeside, da det har været en vigtig del af vores  
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aktiviteter og nu hvor det er slut, også giver en forklaring på hvorfor vores forslag til budget 2019 
ser ud som det gør. 
 
Under ”administration” ses bl.a. udgiften til lidt over halvdelen af Mikaels løn, som de sidste to år 
har været betalt af projektet. Af aktiviteter i projektet kan nævnes støtte til opstart af lokale netværk, 
uddannelse af haveambassadører, it-forbedringer og have app. 
Halvårsregnskab er i perioden løbende godkendt af Velux. Dette regnskab er godkendt af bestyrelse 
og valgte revisorer og er udarbejdet af vores eksterne revisor. 
 
Oles bemærkninger til årsregnskab 2018:  
Foreningens omsætning er på lidt over 1.5 mill.kr. Vi udgiver medlemsbladet 6 gange om året.  Det 
planlagte overskud i 2018 skyldes personalereduktion i 2017 for at vi kunne få råd til at lønne de 
nuværende medarbejdere i 2019, hvor tilskud til løn fra Velux projektet stoppede.  
Aktiviteter til årsmøde og festival hviler i sig selv.  
Havenyt står i regnskabet som en selvstændig post og hviler i sig selv, da driften af havenyt og løn 
til redaktør og annoncesælger primært finansieres via annonceindtægter og gavebidrag.   
I balancen kan det ses at vi havde 1.3 mill.kr. stående på konti ved årsskiftet. Det skyldes at de 
fleste af vores kontingenter kommer ind i december og dækker næste års drift af foreningen, hvilket 
ses i periodeafgrænsningsposten. Bestyrelsen er forsigtige med at anvende egenkapitalen på en halv 
mill. kr. til udviklingsprojekter og markedsføring, indtil vi er sikre på at driften af foreningen hviler 
i sig selv. 
 
Der kom følgende spørgsmål/kommentarer til årsregnskabet: 
 
• Hvilke udgifter betales under kommunikation og markedsføring? Svar fra Ole: Det har i 2018 

primært været udgifter til facebook annoncering.  
 
• Hvis der blev brugt flere penge til markedsføring, ville der komme flere medlemmer. Svar fra 

Signe: Det har været en klar beslutning at holde igen med markedsføring, da vi ville været helt 
sikre på hvilken markedsføring der virkede inden vi brugte flere penge på det. Det var vigtigst at 
sørge for at der var penge nok til medarbejderlønninger efter Velux projektets afslutning. 

 
• Efterlyste digitalisering af medlemsbladet som ønsket på sidste års generalforsamling. Svar fra 

Signe: Der er en pdf. løsning på vej, bag et medlems log in.  
 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
5. Forelæggelse og godkendelse af budget samt fastsættelse af kontingent. 
 
Ole fremlagde budget 2019, sammenholdt med regnskab 2017 og 2018 
Læs det her: https://www.oekologi.dk/download/regnskab_17_-_18_-_19_til_a778rsmoede.pdf 
 
Overskuddet fra 2018 har siden slutningen af 2017 været planlagt til at dække forventet underskud i 
2019. Desuden er en af puljerne fra Kulturstyrelsen nedlagt, hvilket betyder at vi mister cirka 
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100.000 kr. årligt som vi tidligere har kunnet bruge til it-udvikling, kontor og it-udstyr, samt 
trykning af særnumre og foldere.  
 
Der er i budgettet forudsat samme antal medlemmer som vi har nu. Der er højere udgifter til blad, 
og it-udvikling af havenyt. Desuden fremgår Mikaels fulde løn nu af budgettet. 
 
Sidste år satte vi kontingent op for det personlige medlemskab/husstandsmedlemskab med 10 kr. til 
395/495 kr. Hvis vi fortsætter med de 395/495 kr. i 2019, kommer vi til at mangle yderligere 40.000 
kr. i indtægt ved årets udgang. Så vi vil med dette budget foreslå en kontingentstigning på 15 kr., så 
et personligt medlemskab fremover kommer til at koste 410 kr. og et husstandsmedlemskab koster 
510 kr.   
 
Vi søger fortsat drifts- og portotilskudsmidler i Kulturstyrelsen og til vores deltagelse i Naturmødet 
i Hirtshals og på Folkemødet på Bornholm.  
 
For at kunne markedsføre os med kampagnetilbud, vil vi spørge forsamlingen om I vil give os 
bemyndigelse til at kunne tilbyde et medlemskab til 200 kr. til nye medlemmer der ikke har været 
medlem indenfor det sidste år. Navnet på medlemskabet vil bestyrelsen gerne have frie hænder til at 
beslutte senere.  
 
Der kom følgende kommentarer til kontingentstigningen:  
 
• To medlemmer talte imod kontingentforhøjelse, da der bl.a. er en psykologisk grænse ved de 

400 kr. Der kunne laves en kampagne der tiltrak 100 nye medlemmer i stedet for.  
• Et medlem støttede bestyrelsens beslutning. 
• Kontingentet steg også sidste år, så det bør ikke være en automatreaktion at kontingentet 

fremover skal stige hvert år. 
• Forslag om at kampagnemedlemskabet mindst skulle koste 250 kr. og de måtte ikke være 

medlemmer de sidste 3 år. 
 
Svar fra Ole og Signe: Vi ønsker en professionel drevet forening, da der er færre frivillige kræfter. 
Mere liv i haven-projektet hjalp os med denne overgang og nu skal driften fremover være i balance 
i forhold til kontingentet. Kampagnemedlemskabet kan muligvis ende med at koste lidt mere eller 
vi kan tilbyde det som et elektronisk medlemskab. Jeres opbakning til vores forslag om 
kampagnemedlemskab vil give os frihed til at afprøve forskellige hvervekampagner. 
 
Budgettet for 2019, kontingentstigningen på 15 kr. for både personligt og husstandsmedlemskab, 
mulighed for et medlemskab til 200 kr. det første år for nye medlemmer, som ikke har været 
medlemmer det sidste år blev sat til afstemning hver for sig. Alle forslag blev herefter enkeltvis 
vedtaget med stort flertal. 
 
6. Valg til bestyrelsen og valg af 2 suppleanter  
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Ole, Inger Lise og Lene var på valg. Lene ønskede at fortsætte som suppleant, så Ole og Inger Lise 
blev genvalgt med akklamation. 
 
Det betød at der blev en bestyrelsespost ledig. Signe foreslog Anja Kofod Beyer, som kort 
præsenterede sig. Anja blev herefter valgt med akklamation for en 2-års periode. 
 
Ved valg af suppleanter meldte Lærke Refstrup og Rikke Drensholt sig som kandidater sammen 
med Lene Fuglsang Svendsen. 
 
Lærke og Rikke præsenterede sig og blev efterfølgende valgt med akklamation som suppleanter 
sammen med Lene for en 1-årig periode. Det blev aftalt at de selv skulle blive enige om suppleant 
rækkefølge ved konstitueringen efter generalforsamlingen. 
 
7. Valg af revisor og revisorsuppleant. 
 
Per og Johan modtog genvalg. Begge blev valgt med akklamation. 
 
8. Indkomne forslag. 
 
Bestyrelsen fremlagde 15 forslag til ændringer i vedtægterne, som trængte til en opdatering. 
 
Alle 15 forslag blev enstemmigt vedtaget. 
 
9. Eventuelt. 
 
Der var intet til dette punkt, hvorefter dirigenten takkede for denne gang.   
 
 
 


