
BESTYRELSENS BERETNING

LØS' GENERALFORSAMLING

9. MAJ 2021 på Zoom



PERIODEN I LØS
oktober 2020 - maj 2021

• Bæredygtighed & Modstandsdygtighed Festival 11. september – 11. oktober

• Årsmøde og GF på Munksøgaard, 2.-4. oktober

• Visionsseminar på Avnø Højskole, 20.-22. november

• Status- og udviklingsweekend, online, 6.-7. februar

• Ansættelse af ny LØS sekretariatsleder, april

• Projektudvikling i Hallingelille, 23.-25. april

• Generalforsamling på Zoom 9. maj



• Samlet set har vi i alt 249 medlemmer, som overordnet set fordeler sig på følgende måde: 

Enkeltmedlemmer = 139

Økosamfund/Økosamfund på vej = 40

Virksomheder = 15 

Andre = 55

• Enkeltmedlemmer, som ikke er bosiddende i et fællesskab: 105

Enkeltmedlemmer, som bor i et fællesskab: 24

Enkelt papirsløst medlemsskab uden for fællesskab: 7

Enkelt papirsløst medlemsskab i fællesskab: 3

• Økosamfund: 28

Økosamfund på vej: 12

• Virksomheder udenfor fællesskab: 10 

Virksomheder i fællesskab: 5

• Andre:

Æresmedlemmer: 2

Udveksling: 49

Kun bladabonnement: 4

MEDLEMMER



BESTYRELSEN 

• Konstitueret november 2020

• Medlemmer er bredt repræsenteret, fra bl.a. Himmerlandsbyen, 

Andelssamfundet i Hjortshøj, Oasis Ecovillage, Den Selvforsynende 

Landsby, Økosamfundet Hallingelille 

• Eksperimenterer med ny organisationsstruktur, bl.a. tredelt 

formandskab i form af en ‘ledertrio’

https://okosamfund.dk/organisationen/


HVAD HAR VÆRET VORES FOKUS?

• Stærkt sekretariat og styr på økonomien. 

Vi modtog i 2020 igen driftsstøtte fra Kulturstyrelsen, hvilket er med til 

at sikre det økonomiske grundlag for et solidt sekretariat.

• Internationale og nationale projekter

Fortsat samarbejde med både GEN Ghana og GEN Ukraine gennem 

CISU, men også Erasmus+ projekt med Holland, Italien og Skotland. 

• Sociokrati og ny organisationsstruktur

• Samarbejde med andre grønne organisationer (De Grønne Venner) 



HVAD HAR VI KONKRET NÅET?

• Styrket sekretariatet og LØS som projektorganisation ved ansættelse af sekretariatsleder: Stine Skøtt Thomsen 

• Ansættelse af ny bogholder (på vej, evt. sammen med PØ og Bofællesskab.dk) 

• Konstitueret ny bestyrelse ud fra sociokratiske principper og mottoet: let, lærende, legende 

• Skabt klare retningslinjer for projekter

• Udgivet en særlig festivaludgave af magasinet ‘Økosamfund i Danmark’

• Projekter og samarbejder i ind- og udland (v./ ressourcecirkel)

- takket være støtte fra bl.a. Gaia Trust, CISU, Fælleskassens Grønne Pulje, Erasmus+ og Globalt Fokus

• Medlemsarrangementer: ‘Fredage med fællesskab’, sammen med Bofællesskab.dk 

• Politisk arbejde omkring energifællesskaber: indgivet høringssvar i samarbejde med bofællesskab.dk vedr. EU-

direktiverne for Energifællesskaber og Vedvarende Energi og deltaget i samråd med det ministerielle udvalg. 

• Visions- og udviklingsseminarer for bestyrelse og medarbejdere

• Udvikling af samarbejdet med  ‘De Grønne Venner’ i fællesskab med Praktisk Økologi, Bofællesskab.dk, LØB, Økonet, 

Frøsamlerne, Permakultur Danmark m.fl. gennem økonomisk støtte fra kapacitetsudviklingspuljen hos Globalt Fokus

https://okosamfund.dk/fredage-med-faellesskab/
https://www.globaltfokus.dk/pulje


SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER

• 24. august 2019 deltog LØS i samarbejdsmøde mellem De Grønne Venner (Frøsamlerne, Permakultur

Danmark, LØB, LØS, MiMundo, Økonet og Praktisk Økologi) i Økologiens have i Odder

• Efterfølgende har der været en række møder mellem foreningernes bestyrelser og ansatte 

- og Bofællesskab.dk er kommet til. 

• I december 2020 modtog LØS støtte fra Globalt Fokus’ Kapacitetsudviklingspulje til projektet

“De Grønne Venner og Verdensmålene”, der netop skal samle de grønne foreninger omkring verdensmålene 

• Dialogmøderne fortsætter og der udvikles aktuelt på forskellige aktiviteter, bl.a. to 

erfaringsudvekslingsworkshops og et læringsseminar blandt de grønne organisationer. Verdensmålene og 

organisatorisk udvikling er i fokus.  

• Der er blevet arbejdet på et udkast til vedtægter for Netværket Grøn Forskel (aka De Grønne Venner) 



REFLEKSION & OPSUMMERING

Hvad har været godt:

• Tættere samarbejde med de andre grønne foreninger med fortsat ønske om styrket 

samarbejde

• Øget projektaktivitet, også nationalt

• Ansættelse af sekretariatsleder

• Godt samarbejde i bestyrelsen, både personligt og fagligt. 

Hvad kunne være endnu bedre fremadrettet:

• Aktivere og fastholde medlemmerne i det frivillige arbejde i foreningen

• Gøre vejen ind i LØS tydeligere

• Klarhed omkring LØS’ politiske stemme

Opsummering

Som nytiltrådt bestyrelse har vi skullet finde vores ben i LØS. Vi står et sted i dag, hvor vi har skabt 

et stærkt fundament for fremtidigt arbejde, bl.a. også med ansættelsen af LØS’ sekretariatsleder. 

Vi ser frem til et år med mange spændende projekter, samarbejder og aktiviteter for og med 

medlemmerne – uddybes under ’Handlingsplan’.


