Forslag 1: ”Alle medlemmer har lige ret til at deltage i de uddannelser og kurser, som foreningen
tilbyder.”
Baggrund: til EDE kurserne favoriserer bestyrelsen i dag de medlemmer som bor i et økosamfund
eller er tilknyttet et spirende økosamfundsinitiativ.
Dels så mener jeg ikke denne favorisering er fair overfor foreningens medlemmer og desuden
mener jeg heller ikke kravet er i overensstemmelse med den bevæggrund Erasmus+ styrelsen har
tildelt LØS midler til den slags efteruddannelse; PLUS jeg har selv oplevet at de 2 medlemmer fra
bestyrelsen der sad i udvælgelsesudvalget bevidst ignorerer information om min tilknytning til et
spirende økosamfundsinitiativ ved AiH.
Jeg har foreslået bestyrelsen at der i tillæg til de skriftlige ansøgninger også kan suppleres med en
samtale, hvor man kan spørge ind til ”fakta” i ansøgningen og få supplerende oplysninger, fordi
det er min erfaring at nogle mennesker er bedre og mere kreative til at skrive sådanne
ansøgninger end andre. Disse mennesker bør heller ikke favoriseres.
Disse forslag og kritik er blevet ignoreret af bestyrelsen og denne manglende samarbejdsvilje var
medvirkende til at jeg som tovholder for uddannelsesudvalget trådte ud af uddannelsesudvalget.
I øvrigt mener jeg også at den pt. opslåede invitation på hjemmesiden: ”Tag med LØS på kursus i
Damanhur” er alt for aggressiv i sin ansøgningsfrist. Invitationen er opslået 12. februar og fristen
var 1. marts, på trods af at kurset først starter 4. august.
Forslag 2: ”Bestyrelsen og det internationale udvalg skal udvikle deres samarbejde og formulere
hvorledes LØS igen kan bidrage og medvirke i internationale projekter.”
Baggrund: Danmark er et foregangsland for økosamfund på verdensplan og det er skammeligt hvis
vi ikke vil hjælpe projekter i andre lande, både med know how og praktisk ekspertise.
Hvis der er problemer med at gennemskue regnskaber mm. fra de internationale projekter, så må
det klarlægges præcist hvori problemet består og løse dette problem.
Med venlig hilsen
Bjarne Gantzel Pedersen

