BESTYRELSENS BERETNING
LØS' GENERALFORSAMLING
4. OKTOBER 2020
- MUNKSØGÅRD -

PERIODEN I LØS
• GF på Grobund, 27. april 2019
• Rundtur til økosamfund, 5. - 10. juni 2019
• XGF på Karise Permatopia, 28. september 2019
• Sociokratikursus på Holma, 4. - 6. oktober 2019
• Visionsseminar på Gregers Krabbe Friskole, 24. - 26. januar 2020
• AFLYST årsmøde og GF på Munksøgård, 20. - 22. marts 2020
• Rundtur til økosamfund, juni – september 2020 (enkeltvis pga. corona)
• Formand sygemeldt, 2. september 2020
• Årsmøde og GF på Munksøgård, 2. - 4. oktober 2020

4 BESTYRELSESSAMMENSÆTNINGER
• GF 2019 - XGF 2019
• XGF 2019 - AFLYST GF 2020

• AFLYST GF 2020 - Formands sygemelding
• Formands sygemelding - GF 2020

MEDLEMMER
•

Samlet set har vi i alt 248 medlemmer som overordnet set fordeler sig på følgende måde:
Enkelt medlemmer = 136
Økosamfund/økosamfund på vej = 40
Virksomheder 15

•

Pt. er der mange enkeltpersoner, som melder sig ind på grund af bæredygtighedsfestivalen.
Det spændende bliver at se, hvor mange der fortsætter, når kontingentet kommer til januar.

•

Enkelt medlemmer som ikke er bosiddende i et fællesskab: 108
Enkelt medlemmer som bor i et fællesskab: 26
Enkelt papirsløst medlemsskab uden for fællesskab: 1
Enkelt papirsløst medlemsskab i fællesskab: 1

•

Økosamfund: 28
Økosamfund på vej: 12
Virksomheder udenfor fællesskab: 10
Virksomheder i fællesskab: 5
Æresmedlemmer: 2
Udveksling: 50
Kun bladabonnement: 5

HVAD HAR VÆRET VORES FOKUS?
•

Få styr på økonomien

•

Sociokrati og ny organisationsstruktur

•

Internationale og nationale projekter

•

Ny hjemmeside

•

Samarbejde med andre grønne organisationer

•

Besøg hos økosamfund

•

At få flere aktive medlemmer i LØS

HVAD HAR VI KONKRET NÅET?
• Fået økonomien i system bla. ved ansættelse af vores bogholder Di Diponti (fremlæggelse af regnskab v./Di)
• Udgivet 3 eksemplarer af ‘Økosamfund i Danmark’
• Ny hjemmeside - tak til Simonia Tjelum!
• Nyt light medlemsskab uden fysisk blad
• Øvet os på sociokrati og ny organisationsstruktur
• Projekter og samarbejder i ind- og udland (v./ ressourcecirkel)
• Rundtur og dialog med 10 økosamfund i 2019 og 9 i 2020
• Medlemsarrangementer: XGF og online (pga Corona) ‘lørdage med LØS’
• Politisk arbejde omkring ‘Frikommune forsøg’ v./ Kristiane Ravn Frost
• Afslutning af COMPASS forskningsprojektet v./ Ditlev Nissen og Niels Aagaard
• Visionsseminar for bestyrelse, frivillige og medarbejdere
• Deltagelse i Dansk Arkitektur Centers SUSTAINABLE BUILD’s Build Up workshop d. 18. september 2019 og Building Green 2019.
• Dialogmøder med ‘De Grønne Venner’ og bofællesskab.dk omkring samarbejde (mere følger)

SAMARBEJDE MED ANDRE ORGANISATIONER
• 24. august 2019 deltager LØS i samarbejdsmøde mellem De Grønne Venner (Frøsamlerne, Permakultur Danmark,
LØB, LØS, og Praktisk Økologi) i Økologiens have i Odder
• I forbindelse med LØS’ aflyste GF d. 22. marts 2020 indkommer et medlemsforslag om nedsættelse af en
arbejdsgruppe omkring undersøgelse og planlægning omkring evt. samarbejde/sammenlægning mellem LØS;
bofællesskab.dk og andre grønne organisationer
• Dette foranledigede en række dialogmøder mellem LØS og bofællesskab.dk, som bla. førte til at bofællesskab.dk
valgte at indgå i samarbejde med ‘De Grønne Venner’
• Efterfølgende har der været zoom møde mellem foreningernes bestyrelser d. 11. august og afholdt et fysisk topmøde
d. 13. september 2020
• Dialogmøderne fortsætter og der diskuteres aktuelt : Stiftelse af en fælles interesseforening til fælles koordinering
af projekter, fundraising og repræsentation i vigtige interessenetværk, fælles festival, hvor foreningerne mødes a la
‘Samsø’, fælles projekter med aktiviteter og tilbud til medlemmerne og forhåbentlig overskud til foreningerne,
fælles fundraising til fælles projekter, bladsamarbejde, kalendersamarbejde.

HVAD DER IKKE ER LYKKEDES – HELT…
• Aktivere og fastholde medlemmerne i det frivillige arbejde i foreningen

HVAD DER HAR VÆRET GODT…
• At vi er begyndt at snakke med de andre grønne foreninger
og Bofællesskab.dk om et styrket samarbejde.

