
Referat af generalforsamling i LØS 2018 

Vi mødes i Pakkeriet i Spinderihallerne (Vejle) d. 12.05.2018 til Landsforeningen for Økosamfunds 

årlige generalforsamling, der i år afholdes i forbindelse med Folketræffet for et bæredygtigt 

Danmark. 

Vi er 29 til stede. 28 er stemmeberettigede. 

1. Valg af dirigent og referent 

Thorkild Pedersen er valgt som dirigent. Christian Krog Rasmussen er valgt som referent. 

2. Beretninger 

Bestyrelsens beretning 

v/ Louisa Bisgaard og v/ Niels Aagaard 

Se vedlagte dokumenter 

Internationalt/uddannelsesudvalg beretning 

v/ Udvalget (Prokop og Camilla beretter) 

Se vedlagte dokument 

Fællessang – Pause – Ross Jackson holder tale 

3. Indkomne forslag 

a. Forslag 1 fra Bjarne Gantzel (se vedlagte dokument) 

Oprindeligt forslag: Det indsendte forslag går på, at alle medlemmer bør have lige ret til at deltage i 

de uddannelser og kurser, som foreningen tilbyder. Bjarne mener, at økosamfundsmedlemmer i 

øjeblikket har forrang. 

Udvalgte kommentarer: Det fremlægges hvilke EU kriterier der er for at deltage i 

kurser/uddannelser og at det ikke udelukkende er en bestyrelsesbeslutning. Meget vigtigt at følge 

det, man selv har skrevet i ansøgningen, så hvis økosamfund er målgruppen, så skal man holde sig til 

det. Men man kan definere ny målgruppe i fremtidige ansøgninger. 

Beslutning: Det tilrettede forslag lyder således: ”Alle medlemmer har lige ret til at deltage i de 

udvalg og kurser som foreningen tilbyder i fht. de krav der er specificeret i ansøgningen om midler til det 

pågældende kursus.” 

I øvrigt skal der være bedre responstid til at kunne tilmelde sig. Forslag vedtaget. 

b. Forslag 2 fra Bjarne Gantzel (se vedlagte dokument) 



Oprindeligt forslag: Det indsendte forslag lyder: ”Bestyrelsen og det internationale udvalg skal 

udvikle deres samarbejde og formulere hvorledes LØS igen kan bidrage og medvirke i internationale 

projekter.” 

Udvalgte kommentarer: Bestyrelsen beretter at det har fyldt for meget med de internationale 

projekter, at det har taget for meget tid og energi, at der har været meget bøvl med projekternes 

økonomi osv. Som en kommentar til projekternes økonomi fremhæves det, at det kun er bestyrelsen 

der har haft problemer ift. regnskaberne. Fondene, der har bevilget pengene, har godtaget 

regnskaberne. Til dette svarede bestyrelsen: Det er ikke kun bestyrelsen, men både intern og ekstern 

revisor, regnskabsførere m.fl. der har påtalt uigennemskueligheden. 

Yderligere fremhæves, at der sideløbende er behov for at se indad for nu i LØS. Der opfordres til at 

bestyrelsen bør effektivisere sin arbejdsgang. Der indskydes at bestyrelsen og udvalget allerede er i 

gang med at leve op til forslagets tekst. 

Beslutning: Forslag vedtaget med de kommentarer der er kommet 

c. Internationale udvalg v/ Prokop 

Prokop fortæller, at der er lavet et budget for udvalget 2018-2019. I den proces har udvalget en 

aftale med bestyrelsen om, at det, der ikke bliver brugt i 2018 kan gå til 2019. 

4. (a) Regnskab v/ Kurt 

a. Regnskab er udsendt for sent i flg. Vedtægter. Bestyrelsen får en reprimande. Kommentar fra 

bestyrelsen: Bestyrelsen har per telefon, mail, sms osv. bedt om årsregnskabet fra LØS’ revisor, så det 

kunne udsendes i tide. Revisor Ebbe Jensen kunne imidlertid ikke nå det før fristen var overskredet. Vi skal 

stemme om 

vi kan godtage regnskabet efter gennemgang. 

b. Fremlæggelse af resultatopgørelse 

Se vedlagte dokument. 

Udvalgte kommentarer til regnskab: 

Driftsresultat/overskud på 15.398 kr. 

Grønne ildsjæle, Erasmus 2 er begge afsluttet i 2016. De har fyldt meget i økonomien i 2016 og 

derfor er økonomien i år noget mindre. 

Administration af projekter er vokset til 144.858 (2017) frem for 27.237 kr. (2016). Det betyder at 

LØS har fået flere penge til at administrere projekter. 



Overordnet Kommentar: Regnskabet blev godkendt. Der skal dog ligge et langt bedre regnskab 

fremadrettet. Man efterlyste en større forståelighed via fremlæggelsen af regnskabet. Regnskaber og 

budgetter skal ud til tiden.  

4. (b) Budget 2018 v/ Niels 

Se vedlagte dokument 

Udvalgte kommentarer til budgettet: 

Indtægter i alt: 341.475 

Omkostninger i alt: 289.464 kr. 

Vi forventer overskud på 52.000 for det kommende år. 

Aktivitetspuljen som er en indtægt skal også figurere som en udgift. 

5. Kontingent 

Bestyrelsen foreslår at fortsætte med det kontingent der er nu. For tre år siden blev det opjusteret. 

Lad os vente med at sætte det op igen. Kontingent fortsætter uændret. 

Beslutning: Vedtaget 

6. Valg af bestyrelse og suppleanter 

Den nuværende bestyrelse består af: 

Louisa Bisgaard (på valg), 

Lotte Pring (på valg), 

Niels Aagaard, 

Kurt Christensen, 

Susan Wiinblad, 

Rebecca Bang Sørensen (ønsker at blive suppleant), 

De nuværende suppleanter til bestyrelsen er: 

Jacob Thorsen 

Anne Lykkeberg Persson, 

Jørgen Gudmann Hansen 

Allan Elm 

Følgende nye stiller op til bestyrelsen: 

Bjarne Gantzel Pedersen, 

Marie Bille, 



Lene Dahl, 

Kristiane Ravn Frost 

Følgende stiller op som suppleanter til 

bestyrelsen: 

Alan Elm, 

Anne Persson, 

Jens Kyndi Toft, 

Allan Bjerre 

Følgende er på valg 

Louisa Bisgaard 

Lotte Sjelborg Pring 

Følgende er ikke på valg 

Niels Aagaard, 

Kurt Christensen, 

Susan Wiinblad, 

Beslutning: Alle nuværende bestyrelsesmedlemmer, der er på valg, er genvalgt. Alle nye, der er 

stillet op som bestyrelsesmedlemmer er valgt ind. Alle nye som gamle suppleanter, der er stillet op, 

er valgt ind. 

Ny bestyrelse består af 

Louisa Bisgaard, 

Lotte Sjelborg Pring, 

Niels Aagaard, 

Kurt Christensen, 

Susan Wiinblad, 

Bjarne Gantzel Pedersen, 

Marie Bille, 

Lene Dahl, 

Kristiane Ravn Frost 

Nye suppleanter til bestyrelsen består af: 

Alan Bjerre, 



Anne Persson, 

Jens Kyndi Toft, 

Allan Elm 

Rebecca Bang Sørensen 

Bestyrelse og suppleanter mødes og konstituerer sig efter GF. 

7. Valg af revisor – kritisk og autoriseret revisor 

Kritisk revisor: Bestyrelsen foreslår at beholde Kirsten Høngsmark. 

Beslutning: Kirsten Høngsmark er genvalgt. 

Autoriseret revisor: Nuværende Ebbe Jensen (Vadestedet) har ikke afleveret regnskab til tiden. Dog 

er han meget hjælpsom, rar, klog og giver gode råd. Vi giver ham en kritisk bemærkning med at han 

skal være i meget bedre tid end denne gang. 

Beslutning: Ebbe Jensen er genvalgt. 

8. Eventuelt 

Punkt 1: Bestyrelsen bør planlægge GF på en anden måde til næste år. Det er bedre at vi holder en 

strammere orden og strukturerer efter de tunge punkter. 

Punkt 2: Der er for lidt tid. Sæt 4 timer af til GF. 

Vi afslutter med en fællessang. 

 

Referent Christian Krog Rasmussen 

 

 

 


