
 

 
Referat af generalforsamling i LØS 9. maj 2021 
(afholdt online) 
 
Antal stemmeberettigede:  
Lene fra Himmerlandsbyen  
Karen fra Den Selvforsynende Landsby  
Dicte fra Fryd 
Marie Bille fra Permatopia  
Kristiane fra Oasis 
Susanne fra Munksøgård 
Anne fra Fejø 
Camilla fra Hallingelille 
Alexandra fra Andelssamfundet i Hjortshøj 
Line fra Hallingelille 
Pia fra Den Selvforsynende Landsby 
Kirsten fra Nyborg 
Marie Degnbol fra Ballerup 
 

Dagsorden ifølge vedtægter 

1. Valg af dirigent 

Bestyrelsen foreslår Stine Skøtt Thomsen, sekretariatsleder i LØS.  
Stine er ansat fra midt i april og arbejder 20 timer om ugen i LØS, primært indenfor 
administration, kommunikation og projektledelse/fundraising. Hun driver derudover en 
selvstændig konsulentvirksomhed indenfor projektledelse og fundraising.  
Forslaget om Stine som dirigent er godkendt.  

2. Valg af referent 

Bestyrelsen foreslår Alexandra Hasdorf & Camilla Nielsen-Englyst   
Dette er godkendt.  

3. Bestyrelsens beretning  

Beretning fremlægges af forperson Alexandra Hasdorf. 
Kommentarer:  
- Det er en ret ny bestyrelse, der har lagt kræfterne primært internt, på at lære hinanden og 
foreningen at kende.  

Spørgsmål ang. status om Det Fælles Bedste og LØS’ engagement heri.  
Lene Dahl svarer: Der er forsøgt at råde bod på tidligere konflikter der opstod, og det er 
samarbejdet De Grønne Venner et udtryk for. Nogle af de medlemsorganisationer, der 
tidligere var med i Det Fælles Bedste, har trukket sig ud. Den tidligere LØS bestyrelse sagde 
fra over for, at LØS skulle være med i Det Fælles Bedste.   

4. Beretning fra udvalg/cirkler 



 

- Der fremlægges beretning fra ressourcecirklen v/Lene Dahl 
Mange af de medlemmer, der tidligere var med i Ressourcecirklen, er nu i bestyrelsen, så vi 
har en opgave i at få mobiliseret folk i den cirkel, uden at man nødvendigvis er i bestyrelsen. 

- Og beretning fra udbredelsescirklen v/Pia Duus  
Cirklen var ikke aktiv, da vi som ny bestyrelse overtog. Formodentlig vil den vokse gennem 
det kommende års projekter. Foreløbigt er der en smule aktivitet i undercirklen om forskning, 
ledet af Ditlev Nissen og Ditlev Hjorth.  

- Samt beretning fra ungecirklen v/Camilla Nielsen-Englyst og Karen Jensen  
Handler pt. primært om, at LØS giver mulighed for unge mennesker fra Danmark til at 
deltage i internationale kurser/træninger og udvekslinger. Dette med håb om, at flere vil 
engagere sig nationalt, i LØS. YINT-projektet er tiltænkt unge som målgruppe, ligesom 
projekterne under Engagementspuljen (Bæredygtighedsfestival samt Verdensmålskaravane).  
Der arbejdes også på at opnå akkreditering hos styrelsen for Erasmus+, så LØS fremover kan 
stå som koordinator for danske økosamfunds ungeaktiviteter.   
Fortsat er det store spørgsmål: hvordan fastholder vi dem, som engagerer sig?  

Spørgsmål fra medlem: Hvordan forbliver LØS relevant for de mange økosamfund, der 
dukker op - og ligeledes de kommercielle aktører? 
Svar fra Camilla: Flere af de kommercielle melder sig ind i bofællesskab.dk. LØS har ikke pt 
samme “medlemsfordele”, hvor LØS måske i højere grad har “græsrodsprofilen”. 
Der er ca. 14 kommercielle aktører. Vi har som bestyrelse opmærksomhed på dette felt.  
Svar fra Pia: Det er også positivt, at de kommercielle aktører kommer med på markedet.  
For det kræver meget at etablere et bofællesskab, og populariteten stiger. 
Startpakkeprojektet fra LØS er også relevant i denne sammenhæng.  

5. Fastsættelse af kontingent 

Foreslås uændret.  
Dette er godkendt.  
 

6. Indkomne forslag 
- vedtægtsændringer v/bestyrelsen, fremlagt af Camilla Nielsen-Englyst 

Baggrund for formålsparagraffen i vedtægtsændringer:  
Det blev vedtaget ved generalforsamlingen for LØS i 2019, at dette format skulle vi arbejde 
os hen imod. Nu er det så blevet integreret i vedtægterne.  

Ingen opklarende spørgsmål. Ingen holdninger/reaktioner. Ingen indsigelser. 
Vedtægtsændringer er godkendt.  
 

7. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse v/Camilla Nielsen-Englyst 

Link til årsregnskab, revisionsprotokollat, revideret regnskab 

Overskud på 146.913 kr. Positivt, men skal også ses i lyset af corona.  

Kommentar fra kritisk revisor, Kirsten Høngsmark:  
“Min opgave er at se på regnskabet ud fra medlemmernes synspunkt. Har ledelsen / 
bestyrelsen og en evt. formand håndteret foreningens økonomi på en fornuftig måde og i 



 

overensstemmelse med foreningens formål? Det synes jeg at de har gjort.”  
 

8. Fremlæggelse af budget for det kommende år v/Camilla Nielsen-Englyst 

Link til budget 2021 

Projekter udgør en betragtelig del af indtægterne. 
Større udgifter til personaleudgifter er udtryk for en professionalisering. Det er en strategisk 
satsning at ansætte en sekretariatsleder 20 timer/ugen. Hvis det skal være “let, legende og 
lærende” og sjovere at være frivillig i LØS, er det nødvendigt med en ansat til at udføre både 
“rugbrødsarbejdet” samt styrke projekt/udviklingsarbejdet. 

Vi mener som bestyrelse, at det er ansvarligt, da vi har en egenkapital på 319.000 kr.  
Stine sekretariatsleder har en kontrakt på 2 år, og vi forventer, at det også vil indbringe 
projektindtægter. Vi forventer det budgetterede underskud vil vende i ‘22/’23.  

Kommentar fra kritisk revisor, Kirsten Høngsmark:  
”Bekymring da der er budgetteret med et negativt driftsresultat (ca. minus 50.000 kr).  
Dog er egenkapital over 300.000kr, så der kan gå 6 år med negativt resultat af den 
størrelse. Der kan være fornuftige begrundelser bag:  
- højere personaleudgifter (bogholder + sekretariatsleder) for at få styr på økonomi  
- budgetteret med flere udgifter til aktiviteter, som på længere sigt kan forbedre 
økonomi” 

Reaktioner fra medlemmer: 
- det er fornuftigt at bruge noget af det store overskud. Penge er runde for, at de kan 
rulle, og de skal ud og gøre godt.  
- Vi er nået langt i LØS. Positiv udvikling.  

Budget er godkendt.  

9. Fremlæggelse af handlingsplan for det kommende år  

Handlingsplan for 2021 fremlægges af forperson Pia Duus.  
Præsentationen søger at tydeliggøre, hvor man som medlem kan deltage, byde ind og være 
aktiv medskaber af aktiviteterne. Det er der brug for. 
 
Kommentarer/reaktioner:  
- hvad med kommunalvalget? Kan LØS spille en rolle her, ved f.eks. at opfordre til ‘grønne’ 
valgmøder, stille gode forslag til spørgsmål rettet mod politikerne, skabe netværk mellem 
politikerspirer i økosamfundene osv.?  
- Vi skal give credit til vores tidligere forperson Alan for visionen om ’markedspladsen’.  
På denne handlingsplan står bestyrelsens forslag og projektidéer, men alle medlemmer kan 
komme med projektidéer og finde legekammerater i LØS regi - mulighed for at se LØS som 
markedsplads, hvor man kan finde legekammerater til gode projekter.  
 

10. Valg af bestyrelsesmedlemmer  

Lene melder sig ud af bestyrelsen og fortsætter som frivillig, primært i ressourcecirklen. 
Marie Degnbol vil fremover gerne være suppleant i bestyrelsen i stedet for fuldt medlem.  



 

Stor tak for indsatsen til begge. 
 
Susanne Koch fra Munksøgård stiller op til bestyrelsen.  
Susanne har tidligere været med i bestyrelsen, mens Ditlev Nissen var forperson.  
Det var en god oplevelse og hun ønsker at være med igen.  
Susanne Koch er valgt ind i bestyrelsen.  

Kommentar omkring vigtigheden af at gøre vejen ind i LØS tydeligere, så man ikke er 
nødsaget til at være i bestyrelsen, hvis man ønsker at engagere sig i LØS.  
Vi skal gøre vejene ind i cirklerne meget tydeligere. 
 

11. Valg af registreret revisor og kritisk revisor  

Registreret revisor: Fortsat Vadestedet Revision - men bestyrelsen beder generalforsamling om 
mandat til at skifte i løbet af året, hvis dette skulle være relevant, i forhold til f.eks. samarbejdet med 
De Grønne Venner, der forsøger at opnå ‘stordriftsfordele’ ved bl.a. revisorvalg.  
Dette er godkendt.  
 
Kritisk revisor: Kirsten Høngsmark fra Svanholm vil gerne fortsætte.  
Dette er godkendt. 
  

12. Eventuelt  
 
Resultatet fra Mentimeter (mini-medlemsundersøgelse) 

Snak om hvordan mentimeter og medlemsundersøgelse kan bruges fremover, bl.a. ifm. 

sommerrundtur til økosamfundene.  

 

Reaktion fra medlem:  

Tak til bestyrelsen for en god generalforsamling - kvindebestyrelsen har gjort det rigtig godt, her er 
en dejlig, frisk, konstruktiv tone og især den detaljerede handlingsplan byder jeg velkommen. 
 
 
Således opfattet, 9. maj 2021: 
 

…………………………………………. 
Stine Skøtt Thomsen – dirigent 

………………………………………………………………………………….... 
Camilla Nielsen-Englyst / Alexandra Hasdorf – referenter  


