
BESTYRELSENS BERETNING

LØS' GENERALFORSAMLING

8. MAJ 2022 på Avnø Højskole



PERIODEN I LØS
Maj 2021 - maj 2022 
Et udpluk af aktiviteter… 

• Startpakkeprojektet, kick off, august 2021

• Christiania 50 års fejring – LØS bestyrelse deltog i symposium, september 2021 

• BEN seminar, november 2021

• Ansættelse af ny LØS bogholder (Marit Nolsøe Nielsen), august 2021

• Status- og udviklingsweekend for bestyrelsen, Den Selvforsynende Landsby, november 2021

• Ansættelse af ny LØS sekretariatsleder (Sanne Dahlbom), november 2021

• Projektudvikling for bestyrelsen i Nyborg, december 2021

• Ukraine indsats – The Green Road Project, februar 2022

• Fælles årstræf og GF for De Grønne Venner på Avnø Højskole, 6.-8. maj



• Samlet set har vi i alt 229 medlemmer, som overordnet set fordeler sig på følgende måde: 

Enkeltmedlemmer = 122

Økosamfund/Økosamfund på vej = 38

Virksomheder = 17 

Andre = 52

• Enkeltmedlemmer, som ikke er bosiddende i et fællesskab: 85

Enkeltmedlemmer, som bor i et fællesskab: 25

Enkelt papirsløst medlemsskab uden for fællesskab: 7

Enkelt papirsløst medlemsskab i fællesskab: 3

 Æresmedlemmer: 2

• Økosamfund: 25

Økosamfund på vej: 13

• Virksomheder udenfor fællesskab: 12 

Virksomheder i fællesskab: 5

• Andre:

Udveksling: 49

Kun bladabonnement: 3

MEDLEMMER
pr 1. maj 2022



BESTYRELSEN 

• Konstitueret november 2020

• Medlemmer fra bl.a. Andelssamfundet i Hjortshøj, Oasis Ecovillage, Den Selvforsynende Landsby, 

Økosamfundet Hallingelille, Munksøgaard 

• De fleste bestyrelsesmedlemmer er på valg til GF. 

Flere ønsker ikke at genopstille, så der vil dermed ske en større udskiftning i LØS’ bestyrelse



HVAD HAR VÆRET VORES FOKUS?

• Stærkt sekretariat og styr på økonomien

Vi modtog i 2021 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, samt 

Erasmus+ projekter: Youth in Transition (YINT), Launch & Thrive og BEN-seminar 

• Samarbejde med andre grønne organisationer (De Grønne Venner) 

• Indsats i Ukraine krigen for at styrke civilsamfundet og GEN Ukraines arbejde med at 

etablere safe zones i ukrainske økosamfund



HVAD HAR VI KONKRET NÅET?

• Styrket sekretariatet og LØS ved ansættelse af sekretariatsleder: Sanne Dahlbom og bogholder: Marit Nolsøe Nilsen samt 

projektkoordinator: Camilla Nielsen-Englyst

• Projekter og samarbejder i ind- og udland

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

• 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 

• Udgivet magasinet ‘Økosamfund i Danmark’ med nye, dygtige LØS-frivillige og virksomhedspraktikanter som aktive 

medskabere

• Månedlige online nyhedsbreve  

• Medarrangør af høring på Christiansborg om borgerinddragelse i energi- og klimapolitikken (januar 2021)

• Etableret ny Facebookgruppe (”Landsforeningen for Økosamfund FÆLLESSKAB”) for styrket medlemsinvolvering og 

erfaringsudveksling

• Erasmus+ udvekslinger – voksenakkreditering 

• Ukraine-indsats: The Green Road Project

- etablere safe zones i økosamfund i både Ukraine, Danmark og resten af Europa 

- LØS’ hidtil største internationale projekt med generøs støtte fra Gaia Trust, CISU og privatdonationer gennem 100% for 

Børnene

https://www.globaltfokus.dk/pulje


REFLEKSION & OPSUMMERING

Hvad har været godt:

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

• Stor projektaktivitet, internationalt og nationalt 

• Ansættelse af sekretariatsleder og bogholder

• Godt samarbejde i bestyrelsen

Hvad kunne være endnu bedre fremadrettet:

• Aktivere og fastholde medlemmerne i det frivillige arbejde i foreningen, fx gennem Undervisernetværk

• Gøre vejen ind i LØS tydeligere

• Klarhed omkring hvordan vi balancerer LØS som projektorganisation og medlemsorganisation

Opsummering

Vi trådte til som bestyrelse i nov 2020 og har siden arbejdet for at gøre LØS til en stærk organisation, en 

organisation der repræsenterer medlemmernes interesser og afspejler os som bestyrelse. Der har været gang i 

den med alverdens projekter. Det har sjældent været helt ”let og legende”, men vi er stolte af at have skabt et 

stærkt fundament for fremtidigt arbejde, bl.a. også med vores dygtige sekretariatsleder, Sanne Dahlbom. 

Vi ønsker de næste, der indtræder i bestyrelsen al held og lykke.



● European Ecovillage Gathering 7.-10 juli 2022 hos Ananda Gaorii

● YINT (Youth in Transition) afsluttes til efteråret - kunst og kreativitet, FGU

● The Green Road project 

○ DERF-midler til Ukraine (afsluttes til sommer)

○ Oversættelse af breve/videoer til folkeoplysning - skal nu ud og leve

○ Deltagelse på årets Folkemøde

● Launch & Thrive - manual om netværksopbygning - webplatform - Online Learning Package. 

● Erasmus+ udvekslinger - voksenakkreditering

● Startpakkeprojektet afsluttes

● Søsætte ny hjemmeside gennem samarbejde med GEN Europe

I støbeskeen

● DGV projektet hos Globalt Fokus  afsluttes til sommer - hvad skal det videre samarbejde byde på?

● Ukraine - genopbygning/EDE + dokumentarfilmprojekt (afventer svar)

● Afventer svar fra Erasmus+ på ansøgninger om CLIPS-træning og ungdomsudveksling

● Grøn markedsplads?

● Projekter med GEN Ghana og Ghana Permaculture Institute

● Fredage med Fællesskab, sammen med Bofællesskab.dk? 

DEN KOMMENDE TID



www.ecovillagegathering.org/



www.icsacommunity.org/


