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Velkommen til generalforsamlingen 2016
Generalforsamlingen 2016 for Landsforening for Økosamfund foregår i forbindelse med
folketræffet Det Fælles Bedste, der afholdes i Hvalsø. Her har foreningen lånt et stort møderum i
byens kulturhus, hvor der er sat stole op i en stor cirkel. For at ryste forsamlingen lidt sammen,
starter vi med en dans, hvor vi hilser hinanden og laver et ønske for fremtiden. Herefter
præsenterer bestyrelsen sig selv og generalforsamlingen går i gang.

1. Valg af dirigent
Thorkild Ljørring Pedersen foreslås som dirigent og vælges uden modkandidat.
Allan Elm og Christian Krog Rasmussen skriver referat.
Dirigenten konstaterer, at årsmødet er indkaldt med iagttagelse af de korrekte frister via de af
vedtægterne anførte medier. Ligeledes er forslag til behandling på mødet rettidigt indkommet. Han
oplyser om samtlige punkter på dagsordenen. Han foreslår Pia og Camilla som tællestemmere,
hvilket de indvilliger i. Der er 54 deltagere til stede hvoraf 45 er stemmeberettigede

2. Bestyrelsens beretning
Formanden Niels Aagaard fremlægger sin beretning.
Der har været tale om et meget aktivt år med udvikling og styrkelse af LØS som organisation. Fx er
sekretariatet blevet udvidet via midler fra projekter og har derfor kunnet påtage sig flere opgaver.
LØS har været på i alt 4 rundture til økosamfund, hvor man har besøgt 12 eksisterende
økosamfund og 2 nye på vej. Rundturene har givet nye kontaktpersoner, netværk, kendskab til
hinanden og input fra de enkelte økosamfund til vigtige aktiviteter, LØS kan varetage.
Året har været kendetegnet ved 1 års omfattende samarbejde med 7 andre grønne foreninger (Det
Fælles Bedste), som har ført til Folketræffet i Hvalsø, april 2016, med deltagelse af et meget stort
udsnit af civilsamfundets grønne foreninger, ildsjæle og omstillingsnetværk – og ikke mindst
økosamfundene. Folketræffet og hele samarbejdet imellem de grønne foreninger ses af LØS som
starten på en fælles grøn bevægelse i Danmark.
Der er skabt et frivillighedssekretariat, som har været aktiv i udvalg, omkring Folketræffet, internt i
forhold til LØS’s kontakt med medlemmerne. Gennem året er der endvidere skabt en styrkelse af
netværket af kontaktpersoner.
LØS har igangsat udviklingen af en række projekter i Danmark såvel som internationalt.
Det danske projekt – ”Økosamfund som læringsrum” (baseret på midler fra Grønne Ildsjæle puljen)
– har vist, hvordan projekter kan være med til at sammenbinde økosamfundene på tværs og skabe
vigtige fælles aktiviteter, der formidler økosamfundenes mange erfaringer omkring omstilling til
bæredygtighed. Der er skabt samarbejde med 4 andre grønne foreninger, 3 kommuner og Aalborg
Universitet omkring udvikling af nye projekter.
Mange nye økosamfund er på vej og LØS bliver løbende inddraget i at understøtte disse gennem
erfaringsformidling, materialer, samtaler, oplæg etc. LØS har udviklet et projekt, ”Startpakken”,
som en hjælp til sådanne opstartsprocesser. Der søges midler til projektet.
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Gennem det forløbne år har LØS landet over gennemført en række workshops og oplæg om
udviklingen af en økologisk økonomi, og sidste nummer af LØS’s blad (#79) samler en række bidrag
til, hvordan civilsamfundet kan udvikle en sådan form for alternativ økonomi. LØS er samtidig
startet på et samarbejde med de af landets foreløbig 14 højskoler, som vil styrke omstillingen til
bæredygtighed gennem nye typer af kurser i bæredygtighed.
Beretningen i sin helhed kan læses på følgende link:
http://okosamfund.dk/tid-vi-lever-formandsberetning-generalforsamling-2016/

Spørgsmål til beretningen
Spg.: Hvor internationalt arbejder LØS?
Svar: Vi arbejder i forskellige netværk internationalt eksempelvis Global Ecovillage Network
internationalt, europæisk og i Afrika samt Baltic Ecovillage Network og Nordiske netværk.
Spg.: Hvad med sidste års generalforsamlings beslutninger?
Svar: Det kommer som et forslag om lidt.
Beretningen godkendes med deltagernes applaus.

3. Beretning fra arbejdsudvalgene
Internationalt/uddannelses udvalg
Alan Bjerre fra LØS’s Internationale/uddannelses udvalg orienterer.
Skriftlig beretning deles ud og kan findes på hjemmesiden her.
De to udvalg er slået sammen pga. person- og interessesammenfald.
Der er i udvalgene en interesse i at have fingeren på pulsen ude i verden i fht. udvikling af/i
økosamfund og at repræsentere LØS kvalificeret i forskellige internationale fora.
Der er et godt samarbejde med Global Ecovillage Network, hvor man deltager hvert år på den
årlige konference samt diverse møder. Desuden er LØS med i BEN (Baltic Ecovillage Network).
Dette netværk ligner LØS i struktur og tankegang. Prokop er LØS’s repræsentant her. Netværket har
ligget ret stille det forløbne år pga. manglende finansiering, men der er udsigt til, at det snart rører
på sig. Prokop tager til BEN’s møde i Järna i juni 2016, da han er LØS’s repræsentant i BEN
bestyrelsen.
LØS er ligeledes med i ECOLISE – en koalition af organisationer, som fremmer bæredygtighed i
Europa, gennem politisk lobbyisme. Camilla har arbejdet med dette.
LØS er endvidere engageret i opbygningen af et økosamfundsnetværk i Ghana gennem samarbejde
med deres voksende nationale netværk, gennem en CISU bevilling. Her er Camilla tovholder og
hun, Frands og Asger har for nyligt været på monitoreringsbesøg dernede, hvor de var med til at
afholde en EDE sammen med GEN Ghana. Camilla fortæller om opholdet i Ghana.
De vil i GEN Ghana gerne skabe afrikanske løsninger, der handler om at forbinde lokale
producenter og skabe øget stolthed for deres lokale produkter. LØS teamet var med til at byde ind
med hvad LØS kan mhp. at danne netværk; hvad der virker og hvad ikke. Bruger viden om hvordan
man forsamler flere parter om et fælles mål. Man byder ind med teknisk kapacitet.
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Under opholdet deltog også Kosha fra GEN international, så der var både GEN International, GEN
Africa (gennem GEN Africa’s repræsentant/sekretær Sonita) og LØS. LØS blev også udnævnt som
frontløbere. Flere inviteres til at være med – der er plads!

Uddannelsesaktiviteter
LØS har for andet år i træk fået bevilget midler fra EU’s ERASMUS+ program, som gør, at
interesserede medlemmer fra økosamfund kan søge om at deltage i uddannelse i andre lande.
LØS har således midler til at formidle ansøgere, som kan sendes af sted til kurser internationalt
(såkaldte ’mobiliteter’). Således havde LØS 2 personer med på Findhorn i Skotland, oktober 2015,
og 2 i Økosamfundet Damanhur, august 2015. Når man kommer af sted, forpligter man sig til at
bruge det lærte hjemme i Danmark, f.eks. på en workshop, hvilket deltagerne har gjort.
I år kan også sendes 4 af sted, dette vil blive annonceret og de bedst egnede udvalgt efter opsatte
kriterier. LØS har ligeledes fået bevilget mobiliteter til ugekurser. Nogle kurser blev desværre aflyst
pga. for få ansøgere. I 2016 har vi derfor 3 gange 2 personer, der kan komme af sted.
Herudover finansieres også et SCIPP-projekt gennem EU midler. Det er et slags
økosamfundskuvøseprojekt, som understøtter opstart af nye økosamfund, en såkaldt startpakke.
Camilla var i Italien i november i forbindelse med dette og i Slovenien i januar. Det europæiske
projekt spiller tæt sammen med den danske startpakke, som LØS gerne vil igangsætte.

Lær i Økosamfund: Mini EDE
4 korte EDE kurser er blevet afholdt i 2015, 1 aflyst.
Programmet for 4 kommende kurser i år er færdige og ser ud som følger:
- Den økologiske dimension: 20-22 maj i Dyssekilde
- Den økonomiske dimension: 10-12 juni i Ananda Gaorii
- Verdensbillede dimensionen: 2-4 september i Den Selvforsynende Landsby
- Den sociale dimension: 7-9 oktober på Toustrup Mark.

SCIPP
De 9 nationale netværk i Europa som deltager i SCIPP projektet har en masse erfaring på det felt.
Der er ca. 5 sider med spørgsmål, vi gerne vil have afklaret fra de danske økosamfund, for uden
viden fra økosamfundene virker det ikke. SCIPP træder altså ind i den danske dagsorden omkring at
hjælpe nye økosamfund på vej. SCIPP projektet spiller derfor sammen med den danske udgave af
”Startpakken” med indsamling af erfaringer, vidensbank, mentorordning og netværk.
Beretningen vedtages med applaus.

4. Fastsættelse af kontingent
Kontingent foreslås fastsat til samme som året før.
Beslutning
Kontingent fastsættes til det samme som sidste år med forsamlingens accept
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5. Indkomne forslag
Der er indkommet 5 forslag til generalforsamlingen, samtlige fra bestyrelsen selv. På grund af
tidspres i forbindelse med folketræffets program, tages punkterne i resumeret form. Det
forudsætter at forsamlingen har læst de udsendte forslag.

5.1. Forslag til politik for samarbejde, socialt ansvar og konfliktløsning
Se forslaget her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/Forslag-Politik-for-samarbejde-socialt-ansvar-ogkonflikt%C3%B8sning.pdf
Dirigenten beder om at punktet bliver drøftet lidt mere indgående, da behandlingen af dette er et
krav fra foregående årsmøde.
Forslaget fremlægges af Christian og Susanne fra bestyrelsen.
Debat
Et medlem finder ikke forslaget vidtgående nok. Vedkommende mener ikke at det foreslåede lever
op til at være en egentlig politik, men at man godt kan betinge sig, at man som medlem af LØS skal
underkaste sig konfliktløsning, hvis en konflikt får lov at køre så langt, at ekstern
konfliktløsningshjælp bliver nødvendig. Ultimativt skulle man kunne melde folk ud, hvis de nægter
at medvirke til konfliktløsning efter nærmere fastsatte regler. Konfliktløsning skulle således være en
medlemspligt og –ret. Der sammenlignes med rygepolitik.
Formanden er uenig i krav om eksklusion, hvis man ikke deltager i konfliktløsning. Hans erfaring fra
familieterapi viser tydeligt, at konflikter kun kan løses i frivillighed.
Det opponerende medlem påpeger, at der findes metoder, når mægling ikke rækker. Hvis et
medlem spreder konflikter skal foreningen kunne udmelde medlemmet.
Et andet medlem påpeger, at en ansvarlig bestyrelse er kommet med et forslag, som ønsket på
sidste års generalforsamling, og at det bør afprøves. I forlængelse heraf mener et medlem, at vi
skal afprøve det fremsætte forslag, og at ideen om at udmelde personer, som ikke ønsker at
deltage i konfliktløsninger må afvises alene af den grund, at LØS ikke har noget om eksklusion i sine
vedtægter.
Et medlem af bestyrelsen påpeger, at det stillede forslag gør, at bestyrelsen til en hvis grænse kan
lægge pres på et medlem, og han finder det derfor ikke nødvendigt med, at konflikthåndteringen
bærer præg af formaliseret tvang. Han foreslår ligeledes at forslaget kan evalueres på næste års
generalforsamling. Flere bifaldt dette.

Beslutning
Forslaget er vedtaget, med bemærkning om at generalforsamlingen evaluerer forslaget om et år.

5.2. Forslag om etablering af et Frivillighedssekretariat
Se forslaget her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/Forslag-Frivillighedssekretariat.pdf
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Forslaget fremlægges.
Beslutning
Forslag vedtaget ved konsensus.

5.3. En bæredygtig omstilling af Danmark – forslag til LØS’ strategi 2016-2019
Se forslaget her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/En-b%C3%A6redygtig-omstilling-af-Danmark-L
%C3%98S-strategi-2016.pdf
Forslaget fremlægges kun oversigtsmæssigt pga. tidspres, i stedet henviser dirigenten til, at
medlemmerne forudsættes at have læst forslaget til generalforsamlingen.
Beslutning
Forslag vedtaget ved konsensus.

5.4. Forslag til politisk udtalelse om LØS’ deltagelse i og arbejde for en bred, grøn
omstillingsbevægelse
Se forslaget her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/Forslag-til-politisk-udtalelse-I-L%C3%98Ss-GF-2016.pdf
Der henvises til forslaget.
Beslutning
Forslag vedtaget ved konsensus.

5.5. Forslag til politisk udtalelse om LØS’ samspil med kommuner og myndigheder,
der står for politikudmøntningen lokalt
Se forslaget her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/Forslag-til-politisk-udtalelse-II-L%C3%98Ss-GF2016.pdf
Der henvises til forslaget.
Beslutning
Forslag vedtaget ved konsensus.

6. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
Se regnskabet her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/Aarsrapport-2015.pdf
Regnskabet for 2015:
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Kassereren redegør for de anvendte procedurer og styringsredskaber. Kassereren har godkendt alle
bilag som vedrører foreningens drift og Camilla har godkendt projektudgifter. Desuden har der
været et antal Skype møder, hvor formanden er blevet orienteret og uklarheder drøftet.
Regnskabet er udarbejdet og opstillet af foreningens nye revisor, Tommy Larsen.
Årets omsætning har været fordoblet i forhold til det foregående år, således at omsætningen nu
ligger på cirka 400.000. Årets resultat viser et overskud på ca. 22.500 kr., hvilket betyder, at
egenkapitalen nu igen er på over 100.000, nemlig 109.819 kr.
Dirigenten udtrykker begejstring for dette: Fordobling af foreningens aktiviteter og samtidig et
overskud. Den kritiske revisor Kirsten Høngsmark deler Thorkilds begejstring. Hun har dog et par
bemærkninger til regnskabet: Hun finder ikke, at hun kan skrive under på regnskabet, i det
regnskabet ikke er revideret af den registrerede revisor, men kun opstillet af denne.
Desuden kan man ikke i regnskabet se, om der er balance i forholdet mellem de penge vi har fået
udbetalt til projekter, og de projekter, som løber ind i 2016. Hun har dog fuld tillid til, at detaljerne
kommer på plads.
Formanden oplyser, at han har indgået i et løbende samarbejde mellem kassereren, sekretariats
regnskabsføring via Pia og projektkoordinatoren Camilla med jævnlige konferencer med sparring
fra en ekstern konsulent omkring opstilling etc. Ud fra dette vurderer han at der er tjek på det.
Ordstyreren deler optimismen mht. at der kommer helt styr på formalia og opfordrer bestyrelsen
til at tage en snak med revisor og få detaljerne på plads.

Beslutning
Regnskabet vedtages – dog med en udtalelse fra et medlem om at vedkommende ikke ville
stemme for eller imod, men opfordre til, at regnskabet principielt fremover skal være revideret
inden årsmødet.

7. Fremlæggelse af budget for det kommende år
Se budgettet her:
http://okosamfund.dk/wp-content/uploads/Budget-til-GF-2016.pdf
Budgettet for 2016:
Budgettet fremlægges af kassereren, og det viser et forventet overskud på kr. 6.118 med en
omsætning på 446.200 mod 396.488 i 2015.
Budgettet godkendes.

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer.
5 bestyrelsesmedlemmer træder ud/genopstiller ikke. 2 bestyrelsesmedlemmer fortsætter i
bestyrelsen som medlemmer, Niels Aagaard og Christian Krog Rasmussen, hertil kommer Allan Elm,
der fortsætter som suppleant. Formanden har på turene rundt i økosamfundene spurgt en række
personer, om de kunne tænke sig at stille op, og følgende ville gerne:
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Kandidaterne introducerer sig selv
Louisa: Bor på Toustrup Mark, arbejder på Grundfos i Bjerringbro som civilingeniør, er med som
forperson i Alternativet i Silkeborg.
Lotte: Bor i Thylejren, 8 år der, brænder for fællesskaber, at skabe netværk, at skabe flere fristeder
og flere fællesskaber. Har været økologisk igangsætter. Det største er kærlighed.
Jacob: Bor på Friland, 3 år der, er meget glad for LØS, er projektkordinator for internationale
projekter, er forsker, er healer, synes der er gang i noget spændende i LØS. God energi og gode
intentioner.
Anne: Bor i hus i Ringsted, skal flytte til Permatopia. Er jordemoder på deltid, er
integrationsarbejder i kommunen.
Mette: Bor i Land.skab kollektiv, 2 år der. Arbejder i Syddjurs kommune med at lave en
”værktøjskasse” til unge der vil overtage landet igen. Sidder i styregruppe i Ung Energi, hvor hun er
ansvarlig for de frivillige.
Birtha: Bor på Baungaard, 10 år der, har altid holdt fast i medlemskab af LØS, vil gerne være med til
at udbrede ideen til flere.
Rikke Ryberg fra Toustrup Mark og Allan Elm fra Hertha stiller op som suppleanter.
Dirigenten konstaterer at der iflg vedtægterne skal være 6-9 i bestyrelsen, og med de opstillede vil
der være 8. Hertil kommer 2 suppleanter. Ingen andre stiller op til bestyrelsen.
Den kritiske revisor bemærker, at de opstillede bør præsenteres før årsmødet.
Beslutning
De opstillede personer er valgt ind. Velkommen til den nye bestyrelse

9. Valg af registreret revisor og kritisk revisor.
Bestyrelsen anbefaler at den nuværende registrerede revisor Tommy Larsen genvælges og ligeså
den kritiske revisor Kirsten Høngsmark fra Svanholm.
Dirigenten oplyser at bestyrelsen selv konstituerer sig med en formand, og Niels lover hurtigst
muligt at indkalde til et konstituerende bestyrelsesmøde.
Beslutning
Nuværende registrerede revisor genvælges og ligeså kritisk revisor.

10. Eventuelt
Camilla oplyser at der er 3 ledige pladser til et møde i Süderbyn på Gotland, som handler om at
integrere voluntører (EVS) i sit økosamfund. Man kan skrive til sekretariatet@okosamfund.dk.
En deltager opfordrer til at arbejde på, at TTIP-aftalen bliver imødegået og modstanden markeret.
Niels takker for god ro og orden på årsmødet og de nye bestyrelsesmedlemmer får hver en
jordbærplante fra den afgående bestyrelse som velkomstgave.
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