
Forslag til Økologisk Landsforenings ordinære generalforsamling 5/3-2021. 
 

Nærværende forslag ønskes behandlet forud for behandling af en ny demokratisk struktur med tilhørende 

vedtægter, som bestyrelsen i Økologisk Landsforening ønsker gennemført på GF 5/3-2021.  

 

Forslag: 
Forslagsstillerne, som alle er folkevalgte eller medlemmer i ØL, foreslår, at udskyde behandlingen af 

beslutningsprocessen om en ny demokratisk struktur til et fysisk møde, hvor medlemmerne kan drøfte det 

face-to-face. Forslaget med tilhørende vedtægtskompleks er efter vores opfattelse meget kompliceret og vil 

kræve en omfattende demokratisk debat, hvor medlemmerne kan være til stede og drøfte forslaget grundigt i 

faggrupper og på tværs mellem de øvrige medlemmer.     

 

I stedet stilles krav om at eventuel behandling først sker på en senere ordinær eller ekstraordinær 

generalforsamling, som afholdes som et fysisk møde efter ophævelse af corona-restriktioner, der vil påvirke 

afviklingen af mødet. Forslaget ønskes sat til afstemning blandt generalforsamlingens stemmeberettigede 

deltagere. 

 

Begrundelse: 
I år er det 40 år siden foreningen LØJ (Landsforeningen Økologisk Jordbrug) blev skabt. Store beslutninger i 

foreningens lange historie er truffet efter mulighed for grundige drøftelser og livlig debat på foreningens 

generalforsamlinger. Denne mulighed er en vigtig del af vores kultur eller vores DNA om man vil.  

 

I år afvikles generalforsamlingen som en online begivenhed, hvor teknisk kunnen kan være en begrænsende 

faktor for deltagelse. Vi ved fra praktiske erfaringer med større online-møder at mødeformen naturligt lægger 

en dæmper på kommenteringsmuligheder og helt umuliggør en fri og livlig debat. Der er tale om 

grundlæggende og store beslutninger for foreningen. Derfor er det tvingende vigtigt at fastholde muligheden 

for en dybdegående drøftelse mellem medlemmerne, inden afgørelsen træffes.  

 

Ved at flytte behandlingen til et tidspunkt, hvor det igen er muligt at mødes fysisk, vil alle kunne deltage i 

afgørelsen også medlemmer med manglende it-kundskaber, begrænsninger i it-systemet, eller problemer med 

netforbindelse og forbigående koks i pc-ere m.m.  

 

Forslagsstillerne modsætter sig ikke, at der ved den senere behandling på det fysiske møde vil være mulighed 

for online at følge debatten og kunne afgive stemme online. 

Men vi vil ikke afgive retten til at medlemmerne får mulighed for at debattere forslaget grundigt face to face, 

inden vi stemmer om sagen.   

 

Forslagsstillere: 

Arne Juel Jensen 

Bjarne Hansen 

Carsten Sørensen –Søn af Knud Erik Sørensen 

Karin Stavnskær – Svineudvalget 

Kristina G. Due - Udlandsudvalget 

Knud Erik Sørensen 

Marc Seerup Hansen – Lokalt salg og gårdbutikudvalget 

Preben Drastrup – Svineudvalget  

Steen Nørhede – Planteavlsudvalget   

 

Med gode vinterhilsener den 21-01-2021  

Steen Nørhede  


