Referat, generalforsamling i Det Økologiske Råd d. 20. april 2016
Dagsorden

1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Per Homann Jespersen blev valgt som dirigent og Martin Risum Bøndergaard som referent

2. Formalia
Det blev konstateret at generalforsamlingen var lovligt indkaldt

3. Beretninger fra formanden og sekretariatslederen og Global Økologis
redaktør.
Nogle hovedpunkter nedenfor: Der henvises til skriftlig beretning som er lagt på foreningens
hjemmesiden medio april.
Energi og Klima: fast Energifondsbevilling. Fokus på Energibesparelser i SMV’er, bygninger og
transport.







Market Watch projekter, Europæiske projekt om tjek af produkter i 100 danske butikker er
netop afsluttet som skal øge opmærksomheden på korrekt mærkning.
Projekt finansieret af Grundejernes Investeringsfond om nyt Bygningsreglement. VE på
matriklen skal ikke favoriseres eller træde i stedet for energibesparelser
Konference om kommunernes energisparerindsat over for erhverv
Afgifter: fremme af målrettet lempelse af elafgift på varmepumper
Forsvar for PSO på elregningen
Møde afholdt med 4 trossamfund mod klimaforandringer.

Trafik, CO2 og luftforurening







DØR foretager mange målinger af luftforurening i DK og i udlandet
Har påklaget DK nye luftkvalitetsplan til EU-Kommissionen
Tre indslag i DR Kontant om luftforurening
Fornyet interesse for DØR’s forslag til afgift på brændefyring
Projekt om biogas i skraldebiler i Københavns Kommune. Nu besluttet at kommunen vil
omstille samtlige biler til skraldebiogas
Projekt ”Kan man dele en el-bil?”

Tværfagligt projekt:


Indeklima i børneværelset støttes af Realdania

Kemikalieområdet:


3 årigt Velux-fond finansieret projekt om plastikforurening. Samarbejde med Plastic Change
og Plastindustrien. + deltagelse i børneværelsesprojektet.

Landbrug


Tre årigt scenarie-projekt for bæredygtigt landbrug er ved at blive afsluttet.

Den organisatoriske beretning
Et år med fornyelse. Nye lokaler i Kompagnistræde
Sekretariatet har 11,3 fuldtidsmedarbejdere fordelt på lidt flere ansatte
Ny kommunikationsplan. Formål:
 Øge kendskab til foreningen
 Styrke formidling af fagområder
 Øge medlemstilgang
DØR omtalt i knap 1.500 artikler
Vi arbejder på forbedret digital kommunikation. Solid fremgang på tværs af platforme
Medlems-status: DØR havde ved årsskiftet 844 medlemmer – fald på 3,5 %
Men stigning i indtægter fra støttebidrag
Medlemsundersøgelse gennemført i 2015
Bestyrelsen: Består nu af 16 medlemmer og 2 suppleanter

Diskussion af det videre arbejde:




Der blev efterlyst ideer til videreførelse af landbrugsområdet
Kemiområdet har finansiering men ikke til den politiske lobbyarbejde for en bedre
kemikaliepolitik, specielt i EU
Diskussion af hvordan vi kan opnå større succes med medlemshvervning. Det blev drøftet
hvordan man laver den rette profilering som spiller på DØR’s unikke position. Herunder
samarbejde med universiteterne som formidlingsaktør, som vej til universitetsstuderende
som medlemmer. Det blev også diskuteret om det vigtige er antallet af medlemmer eller de
kontingentindtægter (frie midler) som følger med. Vi har en legitimitet i kraft af vores navn
og kvaliteten af vores budskaber – men på den anden side prøver vores kritikere også nogen
gange at ramme os på vores relativt lave medlemstal – og her vil en fortsat tilbagegang ikke
se godt ud. Samtidig er der brug for kontingentmidlerne, især til drift og videreudvikling af
Global Økologi. Det blev foreslået at afsøge mulighederne for at øge støttebeløb ifm.
konkrete sager f.eks. vha. sociale medier, hvor vores fremgang måske kan konverteres til
støttebidrag og evt. medlemmer. Crowd funding blev også nævnt – især i relation til
luftforureningsmålinger.

Beretning om Global Økologi:
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Redaktør Gustav Beck berettede: Udkom i 2015 som sædvanlig med 4 numre. Fokus på at få mere
korte og debatskabende artikler med indlæg fra politikere, NGO’er og forskere.
Redaktionsgruppen er blevet udvidet med en række ressourcepersoner.

Beretningen blev godkendt

4. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab og budget.
DØR har en solid økonomi, som er vokset stærkt over en årrække. Omsætning steg fra 2 mio kr. i
2003 til knap 10 mio. kr. i 2014. Faldt svagt i 2015. Overhead på knap 1,7 mio kr
DØR’s egenkapital er på knap 1,7 mio. kr.

Regnskab 2015:
Flytteomkostninger realiseret til 87.000 kr – lavere end forventet.
Husleje og forbrugsudgifter steget med ca. 50.000 kr.

Indtægter samlet 9,2 mio. kr.
Kontingentindtægter: 278.000
Støttebidrag ca. 66.000
Årets resultat: ca. 60.000 kr i overskud

Budget: samlet set forventes overhead på 250.000 kr mindre for trafik og energi tilsammen
Kemi stiger fra knap 100.000 til 200.000
Landbrug meget lavt overhead i 2016
Pt. Forventet samlet set fald i overhead på 330.000
Budgetmæssigt forventes underskud på 320.000 kr
Underskuddet indstilles til godkendelse uden at skære i sekretariatsdriften (Webside opdatering er
dog besluttet udskudt, og beslutning om medlemskampagnetilbud fra ’phoner-firma’ er udsat).
DØR kan godt tåle et enkelt år med så stort underskud. Men forretningsudvalget har besluttet at
lave halvårsstatus i september for at se om der er udsigt til at den negative udvikling vender. Og
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egenkapitalen på 1,7 mio er netop ment til at kunne dække enkelte svære år. Men samtidig er det
hensigten at have en god polstring til tiden efter 2020, hvor energifondens bevilling ophører.
Det blev bemærket at visse internationale fonde er meget opmærksomme på
modtagerorganisationernes økonomi, hvorfor et større underskud kan have negative følger.
Overvejelse om GØ kunne blive elektronisk men medlemsundersøgelse viser at over halvdelen
ønsker at modtage GØ med posten.
Regnskabet med anmærkningsfri revisorpåtegning samt budget blev godkendt.

5. Vedtægtsændringer
Der var enighed om bestyrelsens forslag, som udtrykte et ønske op at bringe vedtægter up to date så
de er i overensstemmelse med behovet i praksis. Vedtægtsændringerne blev godkendt, dog med
tilføjelse af at Godkendelse af revisor skal tilføjes som et dagsordenpunkt på generalforsamling.

6. Ideer til det videre arbejde, herunder eksisterende arbejdsgrupper, samt evt.
øvrige forslag fra medlemmerne
Ikke yderligere forslag.

7. Valg til bestyrelsen.
Bestyrelsen indstillede at der afholdes fredsvalg, således at medlemmer genvælges og Kåre Press
Kristensen udskiftes med nuværende suppleant Martin Risum Bøndergaard, og Kåre overgår til
suppleant. Anja Puggaard trækker sig som suppleant, så der fremover kun er én suppleant.
Dette blev godkendt

8. Evt.
Ikke yderligere
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