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Beretning 2015-2016
1. Indledning
Det er noget af en tid vi lever i.
Klodens krige. Kampen om jordens råstoffer er begyndt og Danmark er med i disse krige efter sigende for at
bekæmpe terror. Kina er i gang med at opkøbe jord og landbrug overalt på kloden.
Klodens klima. Klimaet truer fremtiden. Klimatopmødet i Paris endte med enighed. Fantastisk. Men hvis alle
lande overholdt samtlige deres aftaler – og det tror ingen på – så vil klodens temperatur stige med 2,7
grader til 2050. Som bekendt er 2 grader det kritiske punkt – ”the point of no return”. FN’s klimapanel sagde
i 2015 at, hvis vi fortsætter som nu, så vil klodens temperatur i 2050 være steget til 4,8 grader, hvilket gør
store dele af kloden ubeboelig. Obama formulerer det meget enkelt og klart: ”Vi er den første generation
som mærker klimaforandringerne. Og vi er den sidste generation, som kan gøre noget ved det.”
Klodens flygtninge kæmper for deres liv. Flygtningestrømmen har accelleret. Klimakrisen forværrer alle de
vanskeligheder og konflikter, som eksisterer i forvejen, og skaber lokale konflikter, borgerkrige og
flygtningestrømme. Man regner med, at i 2040 vil der være omkring 1,2 milliarder klimaflygtninge i verden.
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Et fuldstændig urimeligt menneskeligt ressourcespild. I lande som Spanien, Grækenland, Portugal er
arbejdsløshedsprocenten langt over 30 %. I Danmark er hver 4. menneske i den arbejdsdygtige alder uden
for arbejdsmarkedet og man regner med, at det bliver dobbelt så mange i de kommende år pga.
robottisering. Det er et ufatteligt menneskeligt ressourcespild, som skaber ensomhed, stress, sygdom og
ringe livskvalitet.
Og sådan kan man blive ved. Det er på tide, at vi omstiller til en anden livsform, til en bæredygtig verden.
Det er dét LØS og økosamfundsbevægelsen arbejder for, - i det helt nære og i det udadvendte i Danmark og
i det internationale samarbejde med den globale økosamfundsbevægelse.
Og det er dét, som samler foreningerne i Det Fælles Bedste og er baggrunden for starten på en grøn
bevægelse og dette Folketræf.

2. Styrkelse af LØS som organisation
Fra sidste generalforsamling i 2015 til nu har et afgørende fokus for LØS’s arbejde været at styrke LØS som
organisation. Flere aktive frivillige, flere samlende projekter, flere professionelt ansatte, stærkere kontakt til
de enkelte økosamfund, en klar profil og et tæt samarbejde med andre grønne foreninger har været noget
centrale ting.

LØS består i dag af 30 fællesskaber (4 nye) + 137 enkeltmedlemmer (mange nye), både i og uden for
økosamfund samt 19 virksomhedsmedlemmer (3 nye)
3. Sekretariatet
LØS’s sekretariat har en central funktion og betydning for LØS. Det handler om at gøre administrationen
professionel, om at styrke vores kommunikation udadtil, forbedre kontakten til medlemmerne og LØS’s
medlemsservice. Og rigtig meget andet.
Derfor har vi på grundlag af overhead fra projektmidler ansat Pia Duus og Camilla Englyst-Nielsen i flere
timer end tidligere, med flere opgaver. Og det kan mærkes, er mit indtryk. Folder, plakater, nyt
regnskabssystem, professionel projektstyring osv.

4. Kontaktpersoner
For at skabe en dybere og stærkere rodfæstning til de enkelte økosamfund har vi fået skabt et netværk af
kontaktpersoner i de enkelte økosamfund. Oftest 1 person, men i nogle økosamfund både 2 og 3 personer
som varetager brobygningen imellem det enkelte økosamfund og LØS. Det giver en bedre kommunikation
begge veje – fra LØS’s udvalg, sekretariat og bestyrelse til økosamfundene, - og ikke mindst den anden vej.
Kontaktpersonerne får tilsendt nyhedsbreve, indkaldelser til efterårsseminarer, generalforsamlinger osv.
som de videresender ud i de enkelte økosamfund. Med jævne mellemrum tager kontaktpersonerne LØS’s
arbejde op i deres økosamfund. Og vi ved i bestyrelse, sekretariat altid, hvem vi kan henvende os til.
5. Rundture til økosamfundene
For at styrke forbindelsen til de enkelte økosamfund har vi siden sommeren 2015 foretaget en række
rundture til økofællesskaber via foreløbig 4 ture rundt i landet. 3-5 medlemmer af bestyrelsen og
frivillighedssekretariatet har besøgt foreløbig 12 forskellige økosamfund og et par fællesskaber, som er
under udvikling.
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På rundturene har vi lyttet til alt det, som de enkelte økosamfund er optaget af og oplever som vigtigt. Det
har inspireret til nye opgaver, projekter og vinkler for LØS’s arbejde. Herunder aktiviteter, som det vil være
oplagt at gøre flere økosamfund i fællesskab. Vi har omvendt fortalt om LØS, det vi arbejder med på kort og
langt sigt, om samarbejdet i Det Fælles Bedste og alt det vi gerne vil etc.
Rundturene har givet et større indblik i de enkelte økosamfunds udformning og særpræg, givet et gensidigt
personkendskab, skabt netværk og kontakter, svejset os selv sammen og givet os input til arbejdet. Derfor
vil vi fortsætte rundturene i 2016 og herunder besøge mange af de nye økosamfund på vej.

6. Frivillighedssekretariatet
Meget af LØS’s arbejde er baseret på frivillighed. Det er oplagt at skabe en ramme om dette for at styrke
det. Øge antallet af frivillige, arbejde for at flere økosamfund deltager, skabe samling og netværk mellem de
frivillige. Derfor har vi i 2015 etableret et foreløbigt Frivillighedssekretariat med 3 deltagere. Det vil vi gerne
udvide og formalisere, bl.a. for at kunne stille en vis økonomi til rådighed for denne gruppe. Af samme
grund har vi bragt det frem til generalforsamlingen som et forslag.
De frivillige kan deltage i alle former for opgaver efter interesse. Fra administration til artikelskrivning,
hjælp til det internationale arbejde, tilrettelæggelse af kurser osv.
På en af vores rundture blev det foreslået, at LØS hvert år laver en sommerlejr, hvor alle kontaktpersoner og
frivillige samles sammen med bestyrelse, udvalg og sekretariat i fx 4 dage. Sommerlejren kan bruges til at
lære hinanden at kende, skabe netværk, lave aftaler, få ideer. Være sammen, hygge, og snakke om
økosamfundsbevægelsens videre udvikling, de konkrete opgaver i LØS og meget, meget andet. Som et
boost til vores arbejde.

7. Projekter
Projekter rummer mange muligheder. De skaber nye aktiviteter. Og de kan:
 binde økosamfund sammen omkring fælles aktiviteter
 videregive erfaringer inden for bæredygtighed til omverdenen
 udvikle nye uddannelser og lære børn og unge om bæredygtighed i praksis
 bringe samarbejder til den øvrige grønne bevægelse
 udvikle nye økologiske erhverv
 føre til forskning og dokumentation.
For at give et eksempel: I 2014 udviklede 5 økosamfund i fællesskab projektet ”Økosamfund som
læringsrum”, som modtog midler fra Den Grønne Ildsjælspulje under Miljøstyrelsen. Projektet opsamler
inden for en række temaer væsentlige erfaringer fra økosamfundenes praksis og formidler det systematisk
og målrettet til forskellige målgrupper af børn og unge, voksne, virksomheder, kommuner etc.
Projektet har gennem 2015 og 2016 udviklet og afprøvet en række tema-workshops, der handler fx:
Genbrug og affald, energisystemer, permakultur i praksis, sociale fællesskaber og konfliktløsning,
vandrensning, etablering af en grøn lokaløkonomi, gode børneliv osv. Men også om mere generel viden om:
Hvad er økologi, permakultur og bæredygtighed, grøn livsstil.
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De skriver selv om projektet:
”Projektet Økosamfund som læringsrum, der er i 2014 fik støtte fra Miljøministeriets pulje til grønne
ildsjæle, er på sin vis eksemplarisk for den type projekter, vi gerne vil have i LØS.

Projektet blev født på et efterårsseminar af medlemmer, der ønskede at lave lokale arbejdspladser i
deres økosamfund med udgangspunkt i undervisning og formidling. En håndfuld økosamfund gik
sammen om at søge midler til projektet, der ganske kort sagt går ud på at lave
undervisningsmaterialer, som kan bruges af alle i økosamfundene, når de får besøg af skoleklasser,
delegationer fra kommunen, firmaudflugter, højskoler, gymnasier, politikere og mange andre.
Flere og flere får øjnene op for, at økosamfundene har noget at byde på i forhold til den grønne
omstilling, og derfor er det af kæmpe betydning, at vi er klædt på til at klare den formidlingsopgave,
der ligger i ikke bare at "vise frem", hvad vi går og laver - men at formidle viden, inspiration og
handlekraft til de besøgende.
Undervisningsmaterialerne tager udgangspunkt i de fire dimensioner af bæredygtighed - økonomisk social - økologisk og verdenssyn - og vil være tilgængelige for alle økosamfund til september 2016, når
projektet afsluttes. Lige nu er der ansat syv konsulenter fra henholdsvis Dyssekilde, Hallingelille, Den
Selvforsynende Landsby og Permatopia, som arbejder på at få materialet færdigt. De er i fuld gang
med afprøvninger af materialet, og i marts og april måned har de blandt andet afholdt velbesøgte
workshops for bl.a. andre økosamfundsbeboere, der vil bruge deres Økosamfund som Læringsrum og
have gode ideer til undervisning og tips til facilitering.”
Det kan man gøre på en række andre områder: Økosamfund går sammen. Udvikler projekter, som de hvis
det lykkes at skaffe penge (hvilket langtfra altid er en forudsætning), de igangsætter med støtte fra LØS.
Med alle de positive effekter, der nævnes ovenfor.
Foreløbig har vi i LØS udviklet en liste på 12 nationale og 8 internationale projekter. I den kommende tid går
vi efter at søge penge til projekterne, dér hvor de ikke allerede har fået bevilling (se bilag).
8. Arbejdet for mere bæredygtig bosætning
Danske økosamfund har udviklet stribevis af erfaringer, som landsbyer, kommuner og lokalsamfund i hele
Danmark kan have glæde af til ny bæredygtig bosætning. Danmark er det land i verden, som har flest
økosamfund per indbygger.
I dag er der omkring godt 55 økosamfund i Danmark og 26 nye på vej. Vi arbejder i LØS for, at der i en
snarlig fremtid kan være mindst ét økosamfund i hver af landets kommuner, i alt altså mindst 98
økosamfund i Danmark, så økosamfundstanken og den livsform og praksis, som knytter sig hertil,
efterhånden udbredes til alle dele af landet.
Det sidste år har vi fået rigtig mange henvendelser fra regionale TV stationer og fra radio om den tendens,
man ser til at flere og flere vil leve i økofællesskaber. Jævnligt deltager vi i interviews omkring det.
Eksempel på denne tendens: ”land.skab”. En gruppe på 7 yngre mennesker valgte i 2015 at købe en gård
på Djursland for at kunne leve et liv med større livskvalitet. I marts 2016 samlede denne gruppe 52 andre,
fortrinsvis unge familier/enlige, til et fællesmøde, som viste den meget store interesse, der er for at
”gentænke landsbyen”, skabe sig et liv med fællesskab, kontakt til natur og med delvis selvforsyning baseret
på økologi. De har skabt en hjemmeside www.videles.dk for at hjælpe hinanden i den proces.
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Vi ser i øjeblikket tendenser til at mange især unge familier fravælger at leve et liv i ’hamsterhjulet’ med
dets stressende livsstil, og i stedet ønsker at flytte fra byen for at skabe sig en alternativ livsform, et liv på
landet med fællesskab, natur, økologi, egen lille virksomhed, med mindre arbejde for at have tid til livet etc.
Det kan blive en meget vigtig brik i udbredelsen af den bæredygtige bosætning i de kommende år.
Et andet eksempel på tendensen, men af en helt anden karakter: Lønstrup. Efterhånden som mange
landdistrikter affolkes, får stadig flere kommuner øjnene op for de muligheder og kvaliteter, der ligger i
økosamfund. De skaber liv og omsætning. Nye, ofte initiativrige mennesker og børnefamilier, ofte med
mange kompetencer, flytter til kommunen og skaber forudsætninger for, at lokale daginstitutioner, skoler,
butikker osv. kan fortsætte, og at hensygnende lokale fællesskaber kan vitaliseres. Desuden skaber
økosamfundene nye arbejdspladser til lokalsamfundet.
”Økosamfund er det bedste middel mod landsbydød, vi har” siger landsbyforskeren Jørgen Møller fra
Aalborg Universitet. ”For det virker med det samme, hvis man får et tilskud af sådanne ivrige mennesker.
Det vil være voldsomt inspirerende for dem, der bor her i forvejen”. (DR, regionale nyheder, Nordjylland,
9.8.2014).
Således også i Lønstrup i Nordjylland. Her har Hjørring kommune besluttet at etablere et økosamfund med
alternativt byggeri for at tiltrække unge familier til Lønstrup by. LØS blev inviteret til at deltaget i processen
sammen med en lokal borgergruppe, som skal komme med et forslag til kommunen om udformningen af
dette økosamfund. Altså en ganske anderledes proces – igangsat oppe fra og ned, med kommunen som
initiativtager. Men med lokale borgere i en vigtig rolle.
I LØS får vi mange henvendelser fra kommuner, fra ildsjæle og borgergrupper, som vil etablere nye
økosamfund ofte i landdistrikter. Vi hjælper dem gennem rådgivning, men ønsker at systematisere og
udvikle denne hjælp ved at skabe en ’startpakke’ med konkrete erfaringer og råd for alle, der vil starte
økosamfund op.
Vi har været i kontakt med en række kommuner for at inddrage dem i udvikling af bæredygtig bosætning.
Det gælder fx Sønderborg, Vejle og Odsherred kommune, som vi har involveret i en ansøgning til Velux
Fonden marts 2016 om udvikling af et projekt eller en rollemodel for bæredygtig bosætning i landdistrikter i
praksis , med 20-25 familier, som starter fra nul, op opbygger et lille alternativt samfund med permakultur,
økologiske, lokale erhverv huse etc. En model som kan anvendes over hele landet.
Endelig har vi på forskellige vis været i kontakt med en række nye økosamfund på vej til at starte op, det
gælder Soleng, Frikøbing, Oxbøll, Permatopia m.fl.
Vi har i bestyrelsen flere gange drøftet, hvordan vi kan opstarte grupper, som kan starte økologiske
bykvarterer, men har ikke haft tid til at gøre nok ved det endnu.
9. Bæredygtig erhvervsudvikling og Økologisk Økonomi
LØS’s sidste blad har Økologisk økonomi som tema. Bladet bringer en række konkrete bud på redskaber,
hvormed vi kan udvikle en ny, bæredygtig form for økonomi. Vigtigt at sige: Alle eksempler er hentet fra
praksiseksperimenter i forskellige danske økosamfund. Fra skraldeordninger, til grøn valuta, til udvikling af
lokale klynger af bæredygtige erhverv, fødevarefællesskaber, til at skabe sig egne grønne jobs i økosamfund
og innovere nye former for økologisk byggeri, som det gøres i fx Friland.
Bladet rummer også bud på, hvordan den sammenhængende helhed – den nye økonomiske økonomi, som
skal stå for vores livsgrundlag på den anden side af omstillingen – kan se ud.
I Andelssamfundet i Hjortshøj arbejder man med at udvikle meningsfulde arbejdsfællesskaber, som
inkluderer mennesker med særlige behov (et projekt for 16 personer, inspireret af Hertha) . Foreløbig er det
blevet til: En høker, et bageri, en genbrugsbutik, et mejeri med øko is og grøntsager og en cafe giver
socialøkonomiske virksomheder, langt hen drevet af frivillige. Sammen med AIH’s lille landbrug, dyrehold,
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grøntsagsordninger m.m. er det en lille start på skabelsen af et bæredygtigt lokalsamfund, hvor vi forsøger
at indtænke landsbyen Hjortshøj og dens 3-4000 beboere.
I starten af april holdt Friland en velbesøgt temadag om økologisk byggeri med deltagelse fra kommunale
forvaltninger og byggevirksomheder, hvor de bl.a. viste den nye restaurant som en prototype på
bæredygtigt byggeri, - sundt, økonomisk, med lokale fødevarer fra permakulturhaver, med alle de bedste
løsninger omkring energi, affald, genbrug etc. udviklet af lokale folk som Steen Møller. I den form for praksis
ligger præcis det, vi i strategien kalder for ”Innovationscentre”, og der er mange muligheder i den form for
praksiseksperimenter.
Vi ved meget om økologi, og en del om fællesskaber. Men vi har kun enkelte brikker til den nye form for
økonomi. LØS har været rundt i Danmark med en række oplæg om lokal grøn økonomi, både Ditlev og jeg
tager rundt – til højskoler, til økosamfund, til Alternativets årsmøde, Ditlev afholdt en velbesøgt workshop i
januar om Lokal Grøn Økonomi.
I samarbejdet med fx LØB, Permakultur, Omstilling Danmark under DFB ligger der mange muligheder for at
arbejde sammen om udvikling af mere grønne arbejdspladser og grøn økonomi.

10. Uddannelsesområdet
Der er afholdt 4 EDE kurser i 4 forskellige økosamfund, arrangeret af d enkelte økosamfund og uddannelses
udvalget, - de fleste med mange deltagere. Vi har sendt folk ud til kurser i bæredygtighed internationalt og
deltaget i EDE-kurser i Ghana.
Vi har taget kontakt til en række højskoler, som på forskellige måder har markeret, at de gerne vil have en
bæredygtig profil. Det gælder Brenderup Højskole, som meget velvilligt har stillet lokaler til vores rådighed
for workshops m.v. Det gælder Jyderup Højskole, som har et længere kursus om ”Grøn Guerilla”.
De arbejder bl.a. med: Det politiske, det praktiske og det personlige niveau:
Ressourcer, forbrug og alternativ økonomi. Klimaretfærdighed og energi. Landbrug, fødevarer og madkultur.
Handel og globale magtstrukturer. At lave håndværk og have, bolig og bier, kloak og kompost, vand og
varme.
Det vil vi fortsætte med. Udvikle kurser som lavpraktisk viser en bæredygtig levevis, hele vejen rundt i
bæredygtighedshjulet.
Projektet ”Økosamfund som læringsrum” har udviklet workshops eller kurser, som kan anvendes til
formidling af bæredygtig i praksis.

11. Efterårsseminaret 2015
For mig var seminaret en fantastisk oplevelse.
Det handlede om sociale fællesskaber og foregik i Hallingelille. Fællesskaberne er vitale, afgørende vigtige
for økosamfundene. Og det er – som bekendt - ikke altid let at få dem til at få fungere, som vi gerne vil.
Derfor temaet.
Der var mange deltagere. Gode inspirerende oplæg med mange konkrete redskaber og input til at skabe
velfungerende fællesskaber, skabe strukturerede og velfungerende møder og lave konfliktløsning. Smuk
stemning og stor fællesskabsfølelse. - 6 guitarer og fællessang om aftenen. Helt særligt smukt oplæg fra
Svante - et svensk karavane og livsprojekt, som endte med dannelsen af en økologisk landsby i midt inde i
en sydamerikansk jungle.
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12. Bladet
LØS’s blad ”Økosamfund i Danmark” udkommer 2 gange årligt. Vi forsøger at gøre det konkret, letlæst. Tæt
på økosamfunds virkelighed og dagligdag. Men også med artikler som er mere stratergiske og giver overblik.
LØS’s blad har 2015/16 haft 2 temaer - #78 ”Fællesskaber” - #79 – Økologisk Økonomi. Pia er den praktiske,
koordinator, journalist, korrektur m.m. Der er et bladudvalg med 2 fra bestyrelsen, og jeg er ind over. Det
fungerer, synes jeg. Artiklerne synes jeg, er relevante og spændende. Det hele er planlagt i relativ god tid
forud.
Bladet udsendes til alle medlemmer af LØS. Og kontaktpersonerne formidler det videre ud i de enkelte
økosamfund. Det udsemndes også til de 8 foreninger i DFB samt de 38 søsterforeninger, vi har tilkoblet
Folketræffet. Denne gang har vi lavet 44 sider i stedet for normalt 32. Og flere eksemplarer (2000) fordi det
skal deles ud på Folketræfet. Vi har fået mange gode tilbagemeldinger på især sidste nummer.

13. Det internationale arbejde
Det vil uddannelsesudvalget sige noget om. Jeg vil kun kort sige, at vi i foråret 2015 var 4 afsted til et irsk
økosamfund – det eneste i Irland, Cloughjordan, - fra 4 forskellige økosamfund for at lære om nye metoder
i formidling. Det giver noget helt særligt at rejse sammen. Og selv om indholdet måske ikke var fantastisk, så
var rejsen det. Herunder deres arbejde med at skabe lokalsamfund og community/fællesskabi en
nærliggende by.
GEN afholdt konference i Findhorn i Skotland juli 2015 (20 års fødselsdag) og vi var igen 4 afsted, 3 fra
bestyrelsen og Pia som frivillig. Det var en særlig oplevelse at mærke suset fra klodens mange økosamfund.
Med deres vidt forskellige problemstilling. I Kina må de overhovedet ikke etablere økosamfund. I
Grækenland forsøger de at gøre økosamfund til en model for at opbygge den økonomi, som ikke fungerer. I
Afrika sloges man med sult og ørkendannelse. Det giver perspektiver til vores eget arbejde at mødes med
alverdens økosamfund.
Vi arbejdede intens med at udvikle en strategi for GEN.

14. Samarbejdet med andre grønne foreninger – Det Fælles Bedste og Folketræffet
Hvis omstillingen til en bæredygtig fremtid i Danmark skal have den mindste chance for at lykkes kræver
det, at der etableres en bred, samlet bevægelse i Danmark. I 2012 vedtog LØS’ generalforsamling at indlede
en samarbejdsproces med andre grønne foreninger. Det førte til at LØS i samarbejde med Praktisk Økologi,
Landsforeningen for Økologisk Byggeri, Permakultur og Omstilling Danmark, afholdt et succesfuldt årsmøde
foråret 2014 på Samsø med over 400 deltagere, hvor mulighederne for et videre samarbejde blev drøftet og
vi lærte hinanden at kende. Dette samarbejde fortsatte i 2015 med en række samtalemiddage over hele
landet om, hvilken fremtid, vi ønsker at skabe sammen.
Fra foråret 2015 til april 2016 har 8 landsdækkende grønne foreninger – tilsammen DET FÆLLES BEDSTE –
planlagt at Folketræf i Hvalsø 22.-24. april 2016 i Lejre kommune. En uge før Folketræffet har vi modtaget
950 tilmeldinger, 170 workshops, over 90 boder og omkring 45 aktiviteter samt en række orkestre, talere.
Og tilmeldingerne strømmer fortsat ind.
Meningen med Folketræffet er at vise, hvor langt vi allerede er med omstillingen. At vi i dag har
praksiserfaringer, som gør det muligt at leve bæredygtigt inden for alle områder af hverdagslivet. På træffet
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deler vi den bedste omstillingsviden med hinanden, snakker, lærer hinanden at kende, lytter og sætter os
sammen for at finde ud af, hvordan vi i fællesskab kan arbejde videre efter træffet. Det gør vi i lokalområder
eller inden for grupper med temaer som ’fremtidens landbrug’, en ’økologisk økonomi’ etc.
Med Folketræffet har vi forsøgt at skabe en stærk fællesskabsfølelse og synliggøre, at der i befolkningen
findes et dybt ønske om en grøn fremtid og en verden, som mennesker kan leve i. Folketræffet er et signal
om, at et stærkt stigende antal borgere i civilsamfundet begynder at tage ansvar og formulerer alternativer
til vækstsamfundet. Folketræffet synliggør dette og er tænkt som starten på mange flere Folketræf, som
skaber en samling af alle, der ønsker en forandring og meget mere omstilling nedefra. Måske kan det også
betyde, at vi udvikler fælles projekter.
Efter Folketræffet er det bl.a. hensigten at sætte en kurs mod kommunevalget i 2017, hvor de 8 foreninger –
og sikkert mange flere nu -vil sætte civilsamfundets handlekraft og bæredygtig omstilling på kommunernes
dagsorden.

Hermed ønsker vi at skabe et samarbejde som på sigt kan danne spirer til en egentlig folkebevægelse
for omstilling.
15. LØS’s bestyrelse
Vi har haft en bestyrelse på 8, ingen suppleanter. Vores møder har været seriøse, effektive, konkrete, men
også med passende mængde sus under vingerne. De har givet brugbare beslutninger. Og de har været fulde
af en befriende god stemning.
Bestyrelsesmøderne holdes på skift i forskellige økosamfund, 6 møder årligt og dermed besøg hos 6
økosamfund hvert år. Det giver lejlighed til, at økosamfundet og bestyrelsen mødes og får drøftet det, som
er vigtigt for os igennem.
Bestyrelsen har et forretningsudvalg, som i år har bestået af Niels som formand, Christian som næstformand
og Helle som kasserer. Der er et bladudvalg og en række opgaver, som fordeles.

16. Strategien
Bestyrelsen har til (næsten) hvert møde drøftet et punkt ud fra strategien fra årsmødet 2015. Meningen er
at nå frem til konkrete handlingsforslag, som kan være måder at opstarte det givne politik-felt på. Samspil
med andre grønne foreninger, grøn økonomi, uddannelser, bæredygtige byer, styrke LØS’s organisation osv.
Ud fra sidste års strategi samt årsmødets tilbagemeldinger og vores erfaringer gennem det sidste år, hvor vi
har arbejdet med at tage hul på flest mulige indsatser fra strategien, har vi formuleret en kortere version af
strategien, opdateret i forhold til det, vi har fundet ud af i mellemtiden og uden baggrundsmateriale.
Den nye strategi for 2016-2019 er fremlagt som et forslag til generalforsamlingen i dag til vedtagelse.
Meningen er at den skal fungere som arbejdsgrundlag for den kommende bestyrelses arbejde – ligesom det
har været tilfældet det sidste år.

17. Perspektiver
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Perspektiverne er opridset i strategien og behøver ikke flere ord med på vejen.
Vigtigt for økosamfundsbevægelsen er det for mig at se, at vi formår at skabe fællesskaber på tværs af
økosamfund, finde fælles fodslag de mange økosamfund imellem og engagere os i den fælles forenings
arbejde.
Jeg er sikker på, at LØS i så fald er på vej til at blive til en forening med et kæmpepotentiale i forhold til at
understøtte omstillingen til bæredygtighed i Danmark.

Med kærlig hilsen
Niels Aagaard
Formand for Landsforeningen for Økosamfund
April 2016
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