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af Lasse Koefoed Nielsen

Bestyrelsen

Bestyrelsen har afholdt 6 møder i alle ender af landet, - sidst på Bornholm i forbindelse med årsmødet.
Bestyrelsen består som bekendt af syv medlemmer og to suppleanter, men i årets løb er en suppleant, 
Line Arnved, udtrådt. Jørgen Kaarup er desuden udtrådt af bestyrelsen, hvorfor suppleant Karen Ejlersen 
er indtrådt og i Jørgens sted er hun først på valg til næste år.
På valg i år er Ninna Kofod, Ib Johansen, Mads Kissow og Karen Abrahamsson. 
Bestyrelsen opfordrer til at man overvejer at stille op til bestyrelsen for at bidrage til at udvikle LØB 
på den stadige vej mod større slagkraft.

Focus A+B

To flotte hæfter er blevet skabt af en arbejdsgruppe bestående af Hans Dollerup, Caroline Meyer White 
og Karen og Flemming Abrahamsson og de er blevet vidt udbredt. Lise Reinholdt og  Ari Arnold hjulpet 
med færdiggørelsen. Lene Kaspersen har stået for det grafiske arbejde.

I Focus A kan man blandt andet læse om hvordan lovgivning, samt kommunernes egne retningslinjer om-
kring miljø i byggeriet, ofte er ganske vidtgående, men har meget ringe effekt, da de ikke overholdes.
Et andet problem der behandles, er at energiberegninger før et byggeri udføres, ikke holdes op mod 
målinger af det faktiske forbrug.

Herudover peges der i hæftet på en række materialer der kan anvendes hvis man gerne vil leve op til 
gældende lovgivning samt retningslinjerne i en række kommuner.
Der er også masser af inspiration i hæftet, blandt andet er der eksempler på gode byggerier, hvor der har 
været fokus på materialevalget.

Focus B handler om lokal energi, folkesundhed og tips om brændeovne og god brændefyring. 
Debatten om politiske indgreb overfor brændefyring blusser op med jævne mellemrum. Desværre er der 
aktører i debatten som ønsker at sprede myter og misinformation hvilket fører til forfejlede politiske 
forslag. Derfor har det været vigtigt for LØB at skabe et hæfte der kan bidrage til at få debatten lidt ned 
på jorden/få proportionerne lidt på plads.

Roskilde-projektet

Roskilde-projektet er en udløber af Focus A. Det handler om at synliggøre problematikken omkring 
manglende eftertjek/måling af de energiberegninger der laves før opførslen af en bygning. Derfor efter-
prøves 4 huse med forskellige konstruktioner og isoleringsmaterialer. De trykprøves og termograferes og 
det faktiske energiforbrug sammenholdes med energiberegningerne.
Projektet er støttet af en miljøpulje Roskilde kommune har etableret og gennemføres af Hans Dollerup, 
Caroline Meyer White samt Henrik Thustrup.

Nyhedsbrev

Vi har nu i halvandet år lavet et udvidet Nyhedsbrev som har erstattet samarbejdet med VE om Råstof.
Det er blevet et meget flot Nyhedsbrev, der helt klart giver os mere stof om økologisk byggeri end det 
var muligt at få med i Råstof.

Nyhedsbrevet bliver kun udsendt til medlemmerne pr. mail, hvorfor vi kan være i tvivl om, hvor mange 
der får læst det.

I foebindelse med messer og lignende får vi typisk trykt et antal af det seneste nyhedsbrev til uddeling, 
hvilket er en stor succes.

Det har været en overvejelse om vi skulle begynde at trykke nyhedsbrevet for at udsende det pr. post til 
de medlemmer der måtte ønske dette mod et forhøjet kontingent.

Karen Abrahamsson og Lasse Koefoed Nielsen er redaktører på nyhedsbrevet.  Ari Arnold læser ofte 
korrektur på artiklerne, og Lene Kaspersen står for den grafiske opsætning.
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Lokal energi og brænderøgsdebat

Som tidligere nævnt har der igen været gang i brænderøgsdebatten, hvilket primært skyldes Det Økolo-
giske Råd (DØR) som virker til at have en meget hårdnakket agenda på området. Og af en eller anden 
grund er de eneste virkemidler, som de ser, beskatning og forbud. For os at se, fremfører DØR dette på 
en usaglig og uvidenskabelig baggrund. Både hvad angår omfanget af problemer ved brændefyring, samt 
hvad der er virkningsfuldt i forhold til at mindske problemerne. 

For at blande os i debatten lagde vi Focus b op på LØBs hjemmeside og facebook hvilket førte til en stor 
debat på LØBs facebook-side. 

I LØB har vi ikke et ensidigt positivt syn på brændefyring. Der kan være problemer med fyring med 
dårligt materiale og dårlige ovne. Endnu værre hvis dette foregår i tættere bebyggede områder. Men 
løsningerne er der jo. Og generelt er ovnene blevet langt bedre og folk er blevet bedre til at fyre.  Vi 
synes ikke problematikkerne skal blæses ud af proportioner, som DØR gør når de påstår at brændeovns-
fyring skulle være vores største forureningsproblem. Og vi ønsker at det er de rigtige politiske virkemid-
ler der tages i brug: oplysning om gode ovne, øvrig teknik og god brændefyring, at skorstensfejerne har de 
nødvendige beføjelser hvis folk ikke fyrer rigtigt, samt at der skelnes mellem land og by.

LØB samarbejder gerne om at igangsætte forskning og en koordineret indsats i medierne, hvor den reelle 
forskning (som allerede findes) kan komme frem. 
Gruppen der arbejder med lokal energi og brændefyring  består af Anne Poulsen, Karen Abrahamsson og 
Lasse Nielsen.

Messer/udstilling: Building Green, Frilandsmessen og Grøn Festival.

LØB har for tredje år i træk deltaget i Building Green. Denne gang havde vi en lidt større stand og lod 
de medlemsvirksomheder der ønskede det præsentere deres produkter og ydelser. Desuden var der 
præsentationer fra Logik & co., Steen Møller og Caroline Meyer White. Det var primært Mads Kissow 
der stod for logistikken, mens adskillige LØB-medlemmer hjalp til med at passe standen.

Det blev også overvejet at deltage i Building Green Århus, men der var ikke kapacitet til det i år. 
Forhåbentlig kan det lade sig gøre næste år.
Vi deltog også i Frilandsmessen på... Friland, samt Grøn Festival i Odder. Ib Johansen passede LØBs 
udstilling på Friland, mens Lise Reinholdt og Dorte Sørensen passede den på Grøn Festival.

Inspirationstur til det sydlige grænseområde

30 deltagere var på inspirationstur i Nordtyskland og Sønderjylland. Et spændende forsøgscenter og ople-
velsespark for økologisk byggeri,  Artefact ved Glücksburg var første mål. Herudover LehmBauTec 
og en privat bolig. Næste dag gik turen til Mandø og Christiansfeld.
Ib Johansen havde arrangeret turen.

Arrangementer i samarbejde med IDA

Der blev i 2016 afholdt tre arrangementer i samarbejde med IDA Bygningsfysik, de to af dem med ud-
gangspunkt i LØBs Focus A. 

Det første blev afholdt i maj, med fokus på det målte kontra det beregnede energiforbrug, blandt andet 
med oplæg af Sergio Fox.

Det andet blev afholdt i Århus i juni under temaet 'miljøkrav i byggeriet'.  Blandt andet holdt Caroline 
Meyer White oplæg omkring kommunernes retningslinjer for egne byggerier.

Det tredje arrangement fandt sted i oktober og hed:
”Besøg et spændende bud på et bæredygtigt 2020 parcelhus”. Huset hvor arrangementet fandt sted ligger 
i Hornslet og er omtalt i Nyhedsbrevet fra december 2016.

Hans Dollerup har stået for alle tre arrangementer.

Årsmøde 2016 på Bornholm

Årsmødet 2016 er arrangeret af Mads Kissow og Lasse Koefoed Nielsen.
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Det Fælles Bedste

Det Fælles Bedste/Folketræffet finder sted igen i 2018. Det ligger nu fast at det kommer til at foregå i 
Vejle. Der er blevet søgt og bevilget penge til oprettelsen af et sekretariat, der allerede så småt er gået i 
gang med arbejdet.  Vi er så heldige at det er Britta Edelberg, der er blevet ansat i sekretariatet.
Det første store opstartsmøde blev holdt den 11. marts i  Vejle.
Karen Ejlersen er LØBs tovholder på arrangementet og Ib Johansen deltager også i arbejdet.

Puljen til humanitære, velgørende og andre almennyttige konkrete formål 

Vi har igen i år søgt denne pulje fra Slots- og Kulturstyrelsen. Vi har søgt et beløb til trykning af nyheds-
breve samt en computer til den grafiske opsætning, desuden til vores vandreudstilling:  To tv-skærme, en 
højtaler samt en projektor til brug ved diverse arrangementer.  Vi afventer stadig svar fra puljen.
Dette har Ib Johansen stået for.

Kommunalvalg 17

Den 8. april blev der afholdt et fællesmøde for græsrodsorganisationer mhp. at lave en målrettet indsats 
til kommunalvalget, muligvis med en folkeavis som en del af udkommet.
Karen Abrahamsson og Lasse Koefoed Nielsen deltager i dette arbejde.

Foreningsadministrator og fælles administrationsmøde

Vi har implementeret systemet Foreningsadministrator, som vi nu bruger til medlemsadministration, 
udsende mails mm. Det letter administrationsbyrden gevaldigt. Det er i sær Ari Arnold der har stået for 
implementeringen.

Dette betyder også at vi ikke længere benytter LØBs googlegruppe, som ikke er opdateret med de 
faktiske nuværende medlemmer, og at vi kun sender mails ud med LØB som afsender, dvs. mails der 
handler om medlemskab, nyhedsbrev, LØB-arrangementer og lignende for at undgå at medlemmer og 
tidligere medlemmer føler sig spammet.

Den 1. april har vi deltaget i et møde med LØS, Omstilling DK og Permakultur DK, hvor vi har drøftet 
hvilke administrationsopgaver der kunne varetages i fællesskab.

Sociale medier

Vi prøver at være stadig mere tilstedeværende på de sociale medier, og bruger i høj grad facebook til 
at lokke folk ind på vores hjemmeside. Vi har nu også oprettet en twitter-konto og er begyndt at bruge 
vores linkedin-gruppe ”Venner af Landsforeningen Økologisk Byggeri”.  Det er primært Lasse Koefoed 
Nielsen og Ninna Kofod der er aktive på de sociale medier på vegne af LØB.

Hjemmesiden

Vi har ikke været supergode til at passe hjemmesiden, holde den opdateret med indhold osv., selvom det 
jo egentlig er en af vores bedste muligheder for at vise et ansigt udadtil. 

Samtidig har vi en oplevelse af, at selvom den kun er få år gammel, er den utidssvarende/ser ikke godt 
nok ud, samt har nogen bygningsfejl om man så må sige. Blandt andet er "Forum" ikke kommet rigtig op 
at køre, hvilket er rigtig ærgerligt, da meningen var at den gode "mellem-medlems-lige" rådgivning der 
før lå i google-gruppen skulle være flyttet herind. Der har tilsyneladende både været tekniske problemer 
med "Forum", og for få har i det hele taget oprettet sig derinde.

Den nødtørftige indsats der bliver gjort med at lægge arrangementer og andre nyheder op på den 
nuværende hjemmeside bliver gjort af Lasse Koefoed Nielsen.

Ninna Kofod og Karen Abrahamsson har arbejdet med hjælp fra eksterne betalte folk, på at få lavet en 
skærpet opsætning med et bedre udseende. Lasse Koefoed Nielsen overtager nu Karen Abrahamssons 
rolle i dette.

Herudover er der fortsat et ønske om at få skabt mere indhold til hjemmesiden, men realistisk set 
kræver det fundraising og ansættelse af en eller flere personer der kan arbejde med det i noget tid.




