
LØB generalforsamling 8. maj 2022

1. Valg af dirigent og referent
Dirigent: Lars Jørgensen
Referent: Mads Kissow

2. Generalforsamlingens indkaldelse
Generalforsamlingen er lovligt indkaldt

3. Formandens beretning

Bestyrelsen
Bestyrelsen har afholdt 6 møder, heraf 3 virtuelle. De seneste år har vi holdt nogen af møderne 
virtuelt pga. covid 19, men i løbet af dette år har vi gjort det for at spare rejsetid, da vi bor fordelt 
fra Aalborg til Falster og København – en positiv sideeffekt er at foreningen sparer penge på 
transport, men dette er ikke motivationen. Der er forskellige opfattelser i bestyrelsen af, hvad det 
gør ved kvaliteten af møderne, men flere af medlemmerne synes det er fornuftigt med en 
afvekslen mellem de to former. Der er to bestyrelsesmedlemmer der ønsker at udtræde ved den 
kommende generalforsamling, nemlig Ib Johansen, som stort set har siddet i LØBs bestyrelse i 
hele foreningens levetid, med kun nogle års pause. En særlig tak til Ib for hans store indsats 
gennem årene, og for at han stadig ikke udelukker at bidrage hvor han kan. Desuden ønsker Leif 
Hermansen at udtræde efter nogle gode år i bestyrelsen. Også stor tak til Leif.

Formandsposten
Ift. formandsposten mærker jeg tydeligt at jeg ikke når alt det jeg gerne ville, og måske at der er en 
grund til, at der ikke i de 15 år jeg har været med i bestyrelsen har været nogen 
bestyrelsesmedlemmer med små børn - i den nuværende bestyrelse er der dog et medlem udover 
mig, der også har små børn. Efter denne generalforsamling bliver jeg nødt til at overlade posten til 
en anden. Jeg er dog valgt til bestyrelsen for det næste år med, men forestiller mig herefter også 
at træde ud af denne og give plads til friske kræfter.

Hjemmesidegruppe
Vi har fået en hjemmesidegruppe, bestående af bestyrelsesmedlemmerne Ditte Viktor og Bernhard 
Schwegler. De er stadig i gang med at lære programmet at kende, men planen er at rydde lidt op 
på siden, samt at få tilføjet de virksomheder der endnu ikke findes i Vejviseren, og at holde en 
mere opdateret kalender mm.

Inspirationsture
Inspirationsturen i efteråret 2021 fandt sted i Kbh. og var derfor en cykeltur som beskrevet i denne 
artikel i tidsskriftet. Turen blev arrangeret af Martin Dietz, Anne Poulsen samt Kirsten V. Andersen.

VE-høring på Christiansborg
LØB var v. Martin Dietz i januar 2022 medarrangør på en høring om borgerinddragelse i energi- og 
klimapolitikken, med udgangspunkt i de nye muligheder omkring at etablere lokale 
energifællesskaber, (lokale energifællesskaber beskrives i denne artikel i LØBs tidsskrift). 
Arrangementet såvel som samarbejdet omkring det var vellykket.

Building Green
LØB havde i samarbejde med skorstensfejerlaugets miljøudvalg en lille stand på Building Green i 
2021 på Anne Poulsens initiativ.

Lokal Energi
LØBs gruppe for lokal energi har fortsat fokus på området og følger og deltager i debatter, især v. 
Karen Abrahamsson og Leif Hermansen. Vi har fået uddelt eller solgt hele oplaget af 
særnummeret af tidsskriftet fra februar 2021 og påtænker nu at trykke et nyt oplag, da vi tror der 
har været en stor positiv effekt af en målrettet uddeling til politikere mfl.

https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2022/02/Inspirationsturen-2021.pdf
https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2022/02/Inspirationsturen-2021.pdf
https://www.lob.dk/wp-content/uploads/2022/02/Lokale-energifaellesskaber.pdf


Fælles årsmøde 2022
LØB afholder i år årsmødet i fællesskab med Permakultur DK, LØS og Bofællesskab.dk. Vi venter 
os meget af det fælles årsmøde med disse foreninger hvor vi kan se et stort interessefællesskab, 
men at vi også kan bidrage med hver vores. Efter det mislykkede Det Fælles Bedste i Vejle er det 
glædeligt at foreningerne tør prøve at samarbejde igen og det er forløbet godt. Samarbejdet kom 
lidt sent i stand ift. at arrangere en sådan lidt større begivenhed, og vi havde fra bestyrelsens side 
desværre også nået tidligere at sende en anden dato for årsmødet ud, hvilket er rigtig ærgerligt for 
de der havde nået at reservere denne weekend, men ikke havde mulighed på den det faktisk blev. 
Det beklager vi meget! Årsmødet er også LØBs 25-års-jubilæum. Bernhard Schwegler har været 
LØBs repræsentant i arrangørgruppen.

Støtte fra kulturstyrelsen
Kulturstyrelsens støtte til foreninger er blevet udskudt pga. endnu ikke udmeldte ændrede krav til 
aktiviteter pga. covid 19. Vi ved derfor endnu ikke hvordan det ser ud med støtte for 2021.

Tidsskriftet
Tidsskriftet udkom to gange i 2021 og det samme er planen for 2022. Undertegnede er ene 
redaktør, Ari Arnold læser korrektur, og layout udføres professionelt af Malte Roed. 

Medlemmer
Der har ikke været udvikling i antallet af medlemmer, dog er der en lille fremgang i antallet af 
virksomhedsmedlemmer som nu er på 48, hvilket er meget glædeligt.

4. Godkendelse af regnskab
Regnskabet er godkendt

5. Budget
Budgettet er godkendt

6. Fastsættelse af kontingent
Kontingentet fastholdes

7. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 
Handlingsplanen henholder sig til det indkomne forslag om at indgå en dialog med et 
nyt netværk omkring Logik & Co. ift. at lade dette netværk udvikle en mere professionel 
forening i regie af LØB. Logik & Co v/ Balder Johansen deltager i et 
koordineringsudvalg for bæredygtigt byggeri ved Bolig- og Planstyrelsen. I den 
anledning har de oprettet et baggrundsnetværk til at give input til arbejdet. I 
firmanetværket indgår flere af LØBs medlemmer, men også markante personer fra 
tegnestuer og forskningsmiljøer. Det forventes at netværket vil kunne være i stand til at 
skaffe midler til at drive et sekretariat og påvirke den politiske dagsorden i en helt anden 
udstrækning end det er lykkedes LØB hidtil (udkast til gruppens punkter blev læst op). 
Det ny regi kunne give LØB en ny og langt mere slagkraftig platform at arbejde ud fra, 
samtidig med at de traditionelle LØB-aktiviteter med f.eks. formidling og afgrænsede 
projekter kan rummes.
Hans Dollerup og Lars Jørgensen bliver af generalforsamlingen valgt til 
forhandlingsgruppen. Bestyrelsen samt Lars og Hans vælger de øvrige medlemmer 
blandt bestyrelsen og nedsætter grundlag for denne. Hans Dollerups Økologiske Oplæg 
til Nyborg Kommune kan indgå heri. Efter forhandling melder forhandlingsudvalget 
tilbage til LØBs bestyrelse, om der kan indgåes samarbejde med denne gruppe og/ eller 
om samarbejdet med De Grønne Venner prioriteres, videre forløb – medlemsdebat?

8. Indkomne forslag
A. Der vedtages følgende forslag til vedtægtsændringer for at reflektere allerede 

anvendt praksis (ændringer i rød skrift). De skal godkendes igen på næste 
generalforsamling:



• § 7 Myndighed ændres således: Den ordinære generalforsamling afholdes hvert 
år inden 1. juni og indkaldes i medlemsbladet  med mindst 4 ugers varsel.

• Der tilføjes til § 8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling:
J.  Valg af intern revisor (se § 17: Regnskabets revision)

• §14 Bestyrelsen, punkt H ændres således:
Bestyrelsesmøderne føres til protokol, der underskrives af samtlige 
tilstedeværende medlemmer.  tilsendes hele bestyrelsen elektronisk og anses 
som godkendt, hvis der ikke kommer rettelser inden 14 dage af udsendelsen.

• § 14 Bestyrelsen, punkt  L uddybes med:
Foreningen tegnes af bestyrelsesformanden i forening med et 
bestyrelsesmedlem. De daglige dispositioner kan foretages af kasserer eller 
udpegede administratorer. For at disponere over værdipapirer eller træffe 
afgørelser om større økonomiske dispositioner skal bestyrelsens godkendelse 
indhentes.  

B. Der  drøftes  en to-personers godkendelse af betalinger via netbank med Merkur 
Bank. Men vi fortsætter med den nuværende praksis, hvor kassereren ordner alle 
betalinger og Ari, som har 'kigge-adgang' holder øje med, hvad der sker.

C. Lise Reinholdt vil gerne påtage sig at udsende gamle blade til nye medlemmer.

D. At nedsætte en redaktion omkring bladet påfalder bestyrelsen.

9. Valg til bestyrelsen 
Leif Hermansen og Ib Johansen er på valg og genopstiller ikke. En ubesat plads er 
også på valg. 
Nuværende suppleant Ditte Viktor bliver valgt til bestyrelsen
Mads Kissow og Lene Kaspersen bliver valgt som suppleanter. Da der er to ledige 
poster i bestyrelsen, indtræder de således som bestyrelsesmedlemmer for ét år.

10. Valg af intern og evt. ekstern revisor 
Niels Reiter vælges som intern revisor

11. Eventuelt
• Inspirationstur: Lise Reinholdt, Bjarne Gantzel og evt. Ib Johansen er nedsat som 

gruppe til at videreføre inspirationsturen i år

• Forbrugerombudsmanden: Hans tager initiativ til at lave en sag om greenwashing 
indenfor byggeriet. Initiativet videreføres af bestyrelsen, der tager den videre til De 
Grønne Venner med henblik på at få dem som medafsendere.

______________________________ _______________________________ 
Mads Kissow, referent Lars Jørgensen, dirigent


