
Grøde!

LØS’ Nyhedsbrev - april 2021

Selvom vi er i april, leger vinteren stadig kispus med os. Men der er grøde – det ser vi i de
små anemoner, brændenælder og skvalderkål, der pibler frem alle steder, og hos havefolket,
der allerede er godt i gang. Hos LØS oplever vi også grøde. Vi ser frem til at ansætte en ny
sekretariatsleder pr. 15. april, vi glæder os over opmærksomhed fra forskningsverdenen,
kurser, nye samarbejder og økosamfund, og meget andet spændende, spirende nyt.

I dette nyhedsbrev kan du læse om:

1. LØS INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 9. MAJ

2. NY SEKRETARIATSLEDER I LØS

3. UNDERSØGELSE AF ØKOSAMFUNDENES CO2-AFTRYK

4. HJÆLP DE KOMMENDE FORSKERE

5. SPÆNDENDE KURSER HOS LØS’ MEDLEMMER

6. GRUNDE TIL SALG I HVIDELAND

7. FREDAGE MED FÆLLESSKAB

8. UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDSTYKNING I HJORTSHØJ

1. LØS INVITERER TIL GENERALFORSAMLING 9. MAJ
Vi glæder os til at være sammen med dig!

Søndag d. 9. maj 2021 kl. 10-13 holder Landsforeningen for Økosamfund som tidligere
annonceret generalforsamling. Det kommer til at foregå via zoom, men vi glæder os til at
være sammen alligevel.

Dagsorden ifølge vedtægter:

1) Valg af dirigent
2) Bestyrelsens beretning
3) Beretning fra udvalg/cirkler
4) Fastsættelse af kontingent
5) Indkomne forslag



6) Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
7) Fremlæggelse af budget for det kommende år
8) Valg af bestyrelsesmedlemmer
9) Valg af registreret revisor og kritisk revisor
10) Eventuelt

Forslag til generalforsamlingen skal sendes til bestyrelsen@okosamfund.dk senest 14 dage
før generalforsamlingen. Endelig dagsorden vil kunne ses på www.okosamfund.dk senest 7
dage før generalforsamling.

Et større årsmøde med workshops, vidensdeling, fællesspisning og andre aktiviteter kommer
til efteråret, hvor vi forhåbentlig kan mødes sammen fysisk i et af de danske økosamfund.

Vil du være med i bestyrelsen?
Lene Dahl træder desværre ud af bestyrelsen ved generalforsamlingen, grundet sygdom.
Marie Degnbol træder tilbage, men vil gerne fortsætte som suppleant. Det betyder, at vi er 6
bestyrelsesmedlemmer og tre suppleanter, hvoraf ingen formelt er på valg. Det er nok til at
videreføre bestyrelsen, men vi opfordrer dig til at overveje, om du har lyst til at deltage i
bestyrelsesarbejdet. Vil du høre mere om dette, er du velkommen til at kontakte en af os fra
bestyrelsen. Husk også at der er andre måder at engagere sig i LØS på, og at
bestyrelsesmøderne er åbne - kontakt bestyrelsen, hvis du vil deltage.

Husk dit kontingent
Vi vil også gerne benytte lejligheden til at huske dig på at betale dit kontingent. Hvad er det
nu, du får ud af dit medlemskab? Det kan du læse mere om her.

mailto:bestyrelsen@okosamfund.dk
http://www.okosamfund.dk
https://okosamfund.dk/organisationen/
https://okosamfund.dk/organisationen/
https://okosamfund.dk/vil-du-vaere-aktiv-i-loes/
https://okosamfund.dk/tak-for-dit-medlemskab-af-landsforeningen-for-oekosamfund/


2. NY SEKRETARIATSLEDER I LØS - VELKOMMEN TIL STINE

Fra den 15 april har vi ansat Stine Skøtt Thomsen som ny sekretariatsleder i LØS. Stine er
kandidat i Internationale Udviklingsstudier fra RUC og har solid erfaring med projektledelse
og arbejde med NGO’er. Hun er bosat i Svendborg. Vi glæder os meget til samarbejdet!

3. UNDERSØGELSE AF ØKOSAMFUNDENES CO2-AFTRYK
Deltag i undersøgelsen og hjælp med at belyse økosamfundenes indflydelse på
klima og miljø.

En undersøgelse under COMPASS-projektet i 2019 viste, at økosamfundenes CO2-aftryk er
omkring 30 % lavere end den gennemsnitlige danskers. I en ny undersøgelse vil
PhD-studerende Maria Toft sammenligne de grønne bevægelser indbyrdes, og til det har
hun brug for flere besvarelser end de knap 300, der deltog fra de grønne foreninger sidste
gang. Se Maria Toft fortælle mere om undersøgelsen her.

Deltag i Marias undersøgelse og bidrag med vigtig viden, som kan belyse spørgsmål om,
hvordan fællesskab og sociale normer påvirker miljøadfærd, og hvor velbefindende hænger
sammen med henholdsvis forbrug og fællesskab. Klik her for at deltage i undersøgelsen.

Bemærk at kun én voksen pr husstand må deltage i undersøgelsen. Den person, som
deltager i undersøgelsen, må kun gennemføre undersøgelsen én gang. Besvarelsen af
spørgeskemaet tager ca. 12 minutter. Tak for din hjælp!

4. HJÆLP DE KOMMENDE FORSKERE

En gruppe sociologistuderende fra Aalborg Universitet skriver bachelor om hvilke
bæredygtige dimensioner, der er i de danske økosamfund. De har lavet et lille spørgeskema,
som du kan svare på her. Besvarelserne er anonyme.

5. SPÆNDENDE KURSER HOS LØS’ MEDLEMMER

LØS har et undervisernetværk, hvor facilitatorer, undervisere og trænere mødes og kan
udvikle uddannelsesaktiviteter sammen. Gennem LØS kan medlemmer annoncere deres
aktiviteter, som her to kurser hos Levende Lokalsamfund:

Sociokrati, selvledelse og fællesskab 4.-10 juli 2021
Kurset henvender sig til alle, der er optaget af organisations- og beslutningsprocesser i
bofællesskaber, lokalsamfund og virksomheder, der arbejder sammen om fælles mål.
Formålet er at støtte og udvikle praksis inden for sociokrati, som flere fællesskaber er i gang
med.

Omstil dit liv og lokalsamfund 25.-31. juli 2021

https://www.youtube.com/watch?v=RbGc6mFrsUI
https://g4-emea.yougov.com/vgVwSmNGM4bvmm
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=2WS5XCF2J5C1
https://levendelokalsamfund.dk/kursus_sociokrati-selvledelse-faellesskab/
https://levendelokalsamfund.dk/kursus_omstil-dit-liv-og-lokalsamfund/


Klimaet, naturen, vores børn og børnebørn kalder på forandringer. FN’s verdensmål taler
om, at vi skal omstille verden. Skal forandringerne gøre en virkelig forskel, bliver de så
indgribende, at det liv, vi kommer til at leve om 10-20 år, bliver væsentligt forskelligt fra det
liv, vi lever i dag. Inspirationen til kurset er økosamfund og omstillingsbyer, hvor borgerne og
lokalsamfundene er de drivende aktører i omstillingen.

6. GRUNDE TIL SALG I HVIDELAND
Den nye bæredygtige bydel i Torup

I de kommende år skabes en ny bæredygtig bydel i Torup, Halsnæs Kommune. Der bliver
80-100 ejer-, andels- og lejeboliger i sunde lavenergihuse med innovative og vedvarende
energiløsninger. En dagligdag med fællesskab, fælleshus, erhvervsarealer og 5 ha.
landbrugsjord venter forude! Foråret nærmer sig, og de første grunde/sokkeludstykninger
kan blive solgt. Læs mere her.

https://okosamfund.dk/grunde-til-salg-i-hvideland-den-nye-baeredygtige-bydel-i-torup/


Hvidelandsgården

7. FREDAGE MED FÆLLESSKAB

LØS har i samarbejde med Bofællesskab.dk afholdt fire arrangementer på zoom under
konceptet ”Fredage med Fællesskab”. Her kan bofællesskaber og økosamfund høre
hinandens erfaringer med en række emner, der er relevante for os, der bor i et fællesskab.

Næste fredag med fællesskab er den 23/4 kl 15:30 med emnet kunst og kultur i
fællesskab. Kunst og kultur er en væsentlig del livet i mange bofællesskaber. På denne
fredag deles erfaringer i hele spektret mellem at have kunst, der omgiver os, til at udøve
kunst og bibringe hinanden kulturelle oplevelser. Læs mere på www.bofaellesskab.dk

Har du ideer til emner til fredage med fælleskab, så skriv til info@bofaellesskab.dk.

8. UNDERSKRIFTSINDSAMLING MOD UDSTYKNING I HJORTSHØJ

Andelssamfundet i Hjortshøj har bedt os dele denne underskriftsindsamling. Aarhus
Kommunes V-rådmand vil inddrage en stor del af fællesskabets jord til at bygge boliger.
Problemet er, at de områder gør et voldsomt indhug i den jord, hvor Andelssamfundet driver
økologisk landbrug. "Det er dybt provokerende og strider mod, at Andelssamfundet blev

http://www.bofaellesskab.dk
mailto:info@bofaellesskab.dk


etableret under forudsætning af, at vi havde landbrugsjord og kunne være selvforsynende,"
siger Søren Egge Rasmussen, beboer i Andelssamfundet. Hvis du vil støtte
Andelssamfundet i at bevare deres økologiske landbrug og forhindre, at det bliver til
parcelhusgrunde, kan du skrive under her.

-----

I LØS’ bestyrelse har vi siden vi blev valgt i efteråret 2020 brugt tid på at finde vores egne
ben. Vi håber, at valget om at ansætte en sekretariatsleder giver os tid til at udvikle
organisationen yderligere, netværke mere med de andre grønne organisationer og skabe et
væld af gode aktiviteter.

Vi ses snart - på kursus, til generalforsamling eller et tredje sted.
Mange hilsner, bestyrelsen for Landsforeningen for Økosamfund

https://www.skrivunder.net/nej_tak_til_simseks_plan_om_parcelhusgrunde_pa_aihs_landbrugsjord#form

