
Beretning 2019
Landsforeningen for Økosamfund



Fra 
vedtægterne

Formål:

Foreningens formål er at: 
-fremme en livsform der muliggør etablering af hele kredsløb i mennesker og 
natur og drager omsorg for og respekterer alle levende væsner og naturgivne 
ressourcer. 
-varetage medlemmernes interesse, såvel udadtil som indadtil, som de beskrives 
i den fælles vision.

Denne fælles vision sammenfattes ved foreningens dannelse af følgende punkter:
▪ Skabelse af økologisk og socialt bæredygtige levesteder såvel på landet 

som i byområder.
▪ Samarbejde med fællesskaber med bl.a. økologisk, socialt eller spirituelt 

udgangspunkt.
▪ Etisk og økologisk anvendelse af energimæssige, mineralske, biologiske, 

menneskelige og kulturelle ressourcer.
▪ Selvstyre, nærhed og ansvarlighed i ledelse og økonomi.
▪ tolerance for mangfoldigheden af livssyn og livsformer.
▪ Formidling af bevidsthed om global samhørighed.

Foreningens formål varetages bl.a. ved:
at repræsentere økosamfundene.
at samarbejde med politikere og myndigheder.
at samarbejde med andre organisationer om fælles interesser.
at være et fælles forum for økosamfundenes ideer og erfaringer.
at støtte etablering og udvikling af økosamfund.
at fremme forskning og udvikling, der støtter foreningens formål.
at informere og undervise.
at udvikle visionen kontinuerligt, bl.a. gennem afholdelse af visionsseminarer og 
arbejdsmøder.



Bestyrelse og Udvalg



Rundtur i 
juni



Sekretariat

Tenna  administration                  Christian - kommunikation



Fokus

▪ Indkøring af nye i sekretariatet
▪ Løsne spændinger
▪ Gang i internationale projekter igen
▪ Ny organisatorisk struktur
▪ Spare penge på drift
▪ Få økonomisk overblik



Opdaterede 
rammer for 

Internationalt 
Udvalg

Udvalget er historisk nedsat af LØS’ bestyrelse, det er åbent for alle medlemmer, og følger LØS’ 

retningslinjer og strategi. Udvalget refererer i sit arbejde til bestyrelsen.

Udvalget:
1)  varetager LØS´ repræsentation i diverse internationale fora (f.eks. BEN, GEN, GEN-Europe, 

ECOLISE). Udvalget kan udtale sig på vegne af LØS efter aftale med bestyrelse/ 
forretningsudvalg i hvert enkelt tilfælde Repræsentationen foregår gennem 
netværksarbejde og fysisk tilstedeværelse ved møder, konferencer mv., og udvalget 
rapporterer tilbage til LØS via referater el. lign. til bestyrelsen og artikler til bladet, hvor 
Udvalget i hvert nummer har 1 side

2)  sørger for vedligeholdelse af internationalt netværksarbejde.
3)  tager sig af den internationale korrespondance – herunder f.eks. besvarelse af surveys, 

vidensindsamling fra danske økosamfund til internationale undersøgelser, opretholdelse af 
netværk, opdatering af diverse internationale økosamfundsfortegnelser m.v.

4)  står for koordinering af udenlandske besøgendes besøg/ rundture til danske økosamfund
5)  varetager indsamling og videreformidling af nye tiltag og strømninger i den internationale 

økosamfundsbevægelse
6)  bidrager med medlemmer til kursist-udvælgelseskomité for Erasmus+ mobilitet
7)  inddrager de hjemvendte Erasmus+ kursister i LØS-arbejdet



Kursister: Damanhur, 
Findhorn, Ridgedale, ...

Cathrine er projektkoordinator



Udvalgsarbejdet
▪ International
▪ Uddannelse



Nyt samarbejde i Kina



Området er præget 
af vandingskanaler 

med traditionel 
aqua-kultur



Køkkenhave i en af 
områdets 

oprindelige 
landsbyer



Det Fælles 
Bedste
Vejle



Efterårsseminar i 
Himmerlandsbyen



Københavns Universitet, 
COMPASS

Niels er projektkoordinator



Øvrige 
projekter

(tilføjet til beretningen efterfølgende, på anmodning fra 
generalforsamlingen)

Projekter

▪ KLIMA-mad (unge inviteres til fællesspisning i 
økosamfund)

Projekter hvor LØS er med blot som partner:

▪ CLIPS (startpakke på europæiske plan)
▪ Film-personportrætter

Afventende projekt-ansøgninger:

▪ BEN-seminar (Baltic Ecovillage Network)
▪ GEN Ukraine



Medlemstilgang 
og -afgang
2018+19

Udmeldt Indmeldt

Økosamfund 1. Baungård
2. land.skab

1. Overdrevet

Økosamfund 
på Vej

1. Nils Rude 
2. Sommerdal
3. Strib 

Økosamfund

1. Sjællandsk Muld
2. Levefællesskab i 

Nordjylland
3. Peter Aalbæks’
4. Økosamfundet 

Egeskoven



Udviklingsweekend på Friland



Refleksion og 
opsummering

▪ Nuværende forperson Louisa kan ikke arbejde fuldtids for 
organisationen, og vi har samtidig ikke driftsmidler nok til 
et fuldtidssekretariat

▪ Måske har vi villet for meget, vokseværk
▪ Markante ildsjæle/personligheder i organisationen
▪ Krise med spændinger internt
▪ Ret ny bestyrelse, og meget udskiftning
▪ Arbejdet med at stabilitet, og finde ind til guldet
▪ Føler vi står et bedre sted i dag end da vi startede, har fået 

ryddet op i mange ting, og har et godt udgangspunkt



Planer
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