Generalforsamling i Det Økologiske Råd – 21. april kl. 18.00
Dagsorden:
1. Velkomst og valg af dirigent og referent
2. Formalia
3. Beretninger fra formanden og Global Økologis redaktør.
4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
5. Ideer til det videre arbejde, herunder arbejdsgrupper, samt evt. øvrige forslag fra medlemmerne
6. Diskussion af et aktuelt og principielt emne: Hvordan kommer miljøet ind i valgkampen?
7. Valg til bestyrelsen. Kandidater skal melde sig senest d. 7.4.
8. Evt.
Ad 1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Christian Ege bød velkommen til generalforsamlingen. Knud Vilby blev valgt som dirigent og
Martin Bøndergaard som referent
Ad 2. Formalia
GF retmæssigt indkaldt med GØ nr. 1, udkommet d. 10.3. samt nyhedsbrev udkommet d. 24.3.
Ad 3. Beretninger fra formanden og Global Økologis redaktør.
Chr.Ege (formand siden januar, da Bo rejste til Grønland)
Christian Ege fremlagde beretning. Beretning kan læses på Det Økologiske Råds hjemmeside.
Nedenfor kun punktnedslag refereret:
 Energi og Transport: Energifondsbevilling er forlænget til og med 2020 og sat op til 3
mio. pr. år. Hvilket giver positiv situation på energiområdet. 3 hovedfokusområder
fremadrettet: Bygninger, Energieffektiviseringer i Små- og mellemstore virksomheder
(SMV’er) og transport.
 Landbrugsområdet: Her har vi det store treårige projekt ”Fremtidens landbrug”
finansieret af Veluxfonden, hvor vi er to år inde i projektperioden. Stor rapport
offentliggjort i februar og konference på Christiansborg afholdt. Vi vandt EUkommunikationspris for computerspillet til undervisningsbrug. Fremtiden for
landbrugsaktiviteterne efter årets udgang er fortsat uafklaret.
 Kemi: 3-årigt kemikaliepolitisk projekt finansieret af Velux fonden er nu afsluttet.
Fremtidig finansiering er uafklaret og vanskelig. Nye veje afsøges, herunder KRfoundation, ildsjælepuljen, Plastic Change mv. + ansøgning til Real Dania om energi og
indeklima på børneværelset.
 Luftforurening: Ren luft zoner opgivet af den danske regering – DØR overvejer
sagsanlæg for overskridelse af EU grænseværdi. Kåre Press rejser verden tynd med sin
partikelmåler.
Kommunikation: Vi har pæne tal i medieomtale. Der er fremgang på alle platforme af sociale
medier, hjemmesiden mv.
Medlemmer: Svag stigning siden sidste år, men aldrende medlemsskare. Fald i kollektive
medlemmer. Langt flere støttebidragsydere – nu 15% af medlemmerne.
Sekretariatet: 11,5 fuldtidsstilling fordelt på flere end personer. Pt en løntilskudsstilling samt et
antal frivillige på forskellige arbejdsområder, hvilket har stor værdi. Adresseflytning til
Kompagnistræde 1. juni 2015
Bestyrelsen: Ny formand skal vælges, da den hidtidige formand Bo Normander er flyttet til
Grønland. Pt Christian Ege fungerende formand, med løbende sparring fra Forretningsudvalget som
består af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Arbejdsgrupper på transport, bygninger & energi, landbrug, kemikalier. Nye områder: TTIP med
hjælp fra frivillig (Tobias Sørensen) som repræsenterer DØR. Atomkraft og uranindvinding med
begrænset indsats. Pensionskasser/divestment i NGO-koalition.
Global Økologi: som sædvanligt er der udgivet 4 numre + et temanummer/særtryk om Fremtidens
Landbrug.

Diskussion om beretning: Generel ros til sekretariatets store arbejdsindsats ressourcerne taget i
betragtning! DØR er klart stærkest i de trykte medier, mens gennemslagskraft på TV er mindre
(men den er der!).
Beretningen blev godkendt.
Ad 4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget ved Peter Bach
Medlem af forretningsudvalget Peter Bach fremlagde regnskab for 2014. Det kan ses på
hjemmesiden. 6,7 mio. kr. i projektindtægter heraf 2,6 mio. kr. fra Energifonden. 318.000 kr. i
medlemskontingenter og 56.000 i støttebidrag i alt indtægter/omsætning på små 10 mio. kr.
Udgifter: Driftsudgifter 660.000 kr. GØ 287.000 kr., Administration ikke knyttet til projekter
1 mio. kr.
Årsresultat 224.500 kr.
I perioden 2003-2014 er de administrative omkostninger faldet svagt mens omsætningen er
steget kraftigt i de seneste år.
Egenkapital 1,6 mio. kr.
BUDGET 2015:
Flytteomkostninger på ca. 165000 tages fra egenkapitalen. Hertil kommer svag stigning i
huslejeomkostninger.
Projektoverhead budgetteres til 1,6 mio. kr.
Budgetteret overskud på 22.000 kr.
Bemærkninger: Der blev foreslået at overveje at tænke i et likviditetsbudget. Der skal være
opmærksomhed på likviditetsstyring ifbm. udlæg til partnere i projekter.
Årsregnskab og budgettet blev godkendt.
Ad 5. Ideer til det videre arbejde, herunder arbejdsgrupper, samt evt. øvrige forslag fra
medlemmerne
Der er ikke indkommet forslag fra medlemmerne. Ingen yderligere bemærkninger.
Ad 6. Diskussion af et aktuelt og principielt emne: Hvordan kommer miljøet ind i
valgkampen?
Se vedlagte oplæg fra Annette Egetoft og Christian Ege.
Chr. er i gang med at opdatere artikel, som han havde i Politiken i januar 2014, som sammenlignede
regeringens og oppositionens klima- og miljøpolitik. Er desuden blevet interviewet til Politiken,
som laver tillæg, som udkommer i ”2050-tillægget” d. 15. maj, hvor de regner med at der er
valgkamp! Endelig er der aktiviteter i 92-gruppen, som har nedsat en valgkampsgruppe. Ulandsorg.
forventes at fortsætte kampagnen imod nedskæringer på ulandsbistanden. Miljøorg. mødes og
koordinerer valgkamp (men DN, DOF, Friluftsrådet laver egne natur-aktiviteter). Især er der
politisk debat om landbrug, motorvejsinvesteringer vs. kollektiv trafik.
Diskussion:
Det blev understreget at DØR naturligvis ikke er partipolitiske, men har til formål at fremme
miljødagsordenen. Diskussion for og imod at lave spørgeskema til partierne. Hvis der er ressourcer
til det vil det være godt med 3 enkle og forståelige spørgsmål på hvert af DØR’s fokusområder.
Ad 7. Valg til bestyrelsen.
Ifølge vedtægterne er der 12 medlemmer i bestyrelsen, men GF kan med 2/3 flertal beslutte at
ændre antallet. Der er pt. 15 medlemmer + 1 suppleant. Følgende er på valg i år: Christian, Rie,
Annette, Lorie, Bo Asmus, Anja, Susanne, Jette.
Claus Hedegaard genopstiller ikke som suppleant.
Der er disse nye kandidater som har meldt sig inden for fristen: Tue Damsø, Marie Münster,
Erling Jensen.
Forretningsudvalget foreslår fredsvalg, muliggjort af at Martin og Anja overgår til suppleanter
samtidig med at bestyrelsen udvides til 16 medlemmer.
Dette blev godkendt

