
Bestyrelsens forslag til den demokratiske struktur 

Opsamling og optakt til medlemsmøder i september 

 

Baggrund 

Før og efter årets generalforsamling har medlemmerne debatteret det forslagene om ændring af foreningens 

vedtægt. På medlemmernes møderække i september og det fælles teams-møde 6. oktober tager vi fat på en 

diskussion med hinanden, som skal danne baggrund for bestyrelsens fortsatte arbejde med at lande det 

forslag vi forventer at fremsætte til beslutning på generalforsamlingen i 2022. 

Formålet med dette skriv er at samle op særligt på de centrale spørgsmål rejst i de forudgående diskussioner 

siden forslagets fremsættelse i januar. 

 

Strategi 

Forslaget omfattede en udvidet formålsparagraf og en ny demokratisk struktur. Forslaget er begrundet i den 

3-års strategi, som bestyrelsen har vedtaget for foreningen, og som generalforsamlingen nikkede til i 2019. En 

strategi som indebærer, at vi som organisation definerer os selv som en bred interesseorganisation med fire 

primære medlemsgrupper, der bredt dækker hele paletten af alle som VIL økologien, hvad enten det er som 

borgere, som landbrug, som virksomheder eller som professionelle køkkener, og altså alle fra jord til bord og 

bredt i samfundet. 

For at dette kan realiseres forudsætter det, at alle grupper har en rimelig repræsentation og mulighed for at 

øve indflydelse og nyde foreningens berettigelse. 

Til strategien hører desuden, at foreningen skal møde de udfordringer, der sikrer at vi kan skabe en sund 

økonomi, som fremadrettet skal bygge på såvel medlemmernes bidrag, levering af ydelser og på 

projekttilskud. Det stiller store krav til at skabe en sund balance mellem at arbejde for sagen, altså økologien 

i al dens bredde, og samtidig lede butikken med de nødvendige kompetancer for at foreningen kan skabe de 

andre indkomster. 

 

Proces 

Forslagene bygger på et omfattende forarbejde med mange overvejelser og er landet på den velkendte 

model med et større repræsentantskab og en mindre bestyrelse valgt blandt repræsentantskabets 

medlemmer.   

Som led i processen deltog fagudvalgene før forslagene endeligt blev fremsat i januar til drøftelse og 

beslutning på generalforsamlingen. Af velkendte grunde er der rejst kritik af processen herunder problemet 

med digitale møder grundet corona. 

For at imødekomme kritikerne og manglen på muligheden for at mødes, har bestyrelsen opfordret til 

medlemsdrevne møder og en meget aktiv gruppe har grebet bolden og arrangeret de 10 møder vi står 

overfor nu. 

 

Mål 

Den kommende møderække skal råde bod på manglerne ved at sikre nærvær og at medlemmerne er en del 

af processen.  

 

Forslagene 

I de kommende diskussioner er det fortsat bestyrelsens forslag fra januar der ligger til grund. Dette 

forudsættes bekendt, og kan findes her: 

Baggrund: https://okologi.dk/media/3stndj0f/ny_demokratisk_struktur.pdf.  

https://okologi.dk/media/3stndj0f/ny_demokratisk_struktur.pdf


Forslag: https://okologi.dk/media/ujufswvd/forslag_nye_vedtaegter.pdf 

Sammenligning gammel/ny: https://okologi.dk/media/1gvohu3o/nye_og_gaeldende_vedtaegter.pdf 

 

Spørgsmål rejst i debatten 

I det følgende resumeres hovedtræk i kritiske spørgsmål, som har været rejst. Hvert spørgsmål kommenteres 

mest muligt faktuelt. 

 

1. For få møder i repræsentantskabet? 

Der er foreslået to ordinære møder plus det konstituerende i forlængelse af generalforsamlingen 

Møder derudover skal ses i lyset af at mange medlemmer derudover sidder i fagudvalg og/eller i 

bestyrelse, og at antallet af møder både er krævende for den enkelte, og for sekretariatet plus 

foreningens økonomi. Vi prioriterer med forslaget derfor særdeles veltilrettelagte møder med 

udviklingen en kultur, der sikrer plads til debat og indflydelse 

 

2. To formænd dvs en særskilt formand for repræsentantskabet? 

Foreningen kan ikke hverken politisk eller juridisk tegnes af to. Det forhindrer ikke, at der aftales en 

arbejdsdeling om ansvaret for at koordinere, tilrettelægge og gennemføre møder i hhv 

repræsentantskab og bestyrelse. Det bliver afgørende at skabe den klare forståelse for ansvars- og 

arbejdsdeling og sikre en sund kultur i samspillet mellem repræsentantskab og bestyrelse. 

 

3. Magten koncentreres på de få i bestyrelsen? 

Bestyrelsen har blandt andet ansvaret for at tilse foreningens økonomi og risici, og har dermed 

endelige ansvar for prioriteringer. Her er pligten og ansvaret væsentligere end spørgsmålet om 

magten, idet bestyrelsen selv er en del af repræsentantskabet, og at det er meningsløst at forestille 

sig en magtkamp mellem de to enheder. Der skal ikke være et dem og os, men et forklaret ’vi’ med 

en veldefineret arbejdsdeling. Udover bestyrelsens samlede kompetancer er det vigtigt at 

bestyrelsen har en tilpas agilitet og handlekraft i sit samspil med direktøren, og at dette fungerer 

bedst med en mindre bestyrelse. 

 

4. Demokratisk underskud i bestyrelsen? 

Ud af bestyrelsens i alt syv medlemmer indebærer forslaget, at der er mulighed for at indstille (til 

beslutning i repræsentantskabet), at bestyrelsen kan supplere sig med op til to medlemmer (også af 

foreningen), der har særlige kompetancer, men som ikke kan eller vil deltage i det øvrige 

repræsentative arbejde. Begrundelsen er at denne eller disse to personer kan medvirke til at 

kvalificere bestyrelsens arbejde.  

 

5. Medarbejderrepræsentant i bestyrelsen? 

Sædvanen i bestyrelsesarbejde er at det er de ansattes kompetancer der spilles ind i 

bestyrelsesarbejdet, men ikke at de sidder der for at varetage medarbejderinteresser direkte. Dette 

foregår normalt i samarbejdsudvalg og i ledelsesstrukturen. Forslaget indebærer, at de 4 

medarbejdere der har ansvaret for de fire medlemsgrupper deltager i repræsentantskabets møder 

og at det er her medarbejdernes kompetancer er i spil til at kvalificere repræsentantskabets arbejde. 

 

6. Formanden bør vælges som hidtil hvert år? 

https://okologi.dk/media/ujufswvd/forslag_nye_vedtaegter.pdf
https://okologi.dk/media/1gvohu3o/nye_og_gaeldende_vedtaegter.pdf


I stort set alle foreninger vi kan sammenligne os med er formanden valgt for mere end et år. 

Argumentet er, at der ikke er en kandidat der kan se sig selv træde ind i formandsrollen alene for et 

år, og at det er særdeles krævende på mange måder at bygge de kompetancer op som en slagkraftig 

formand skal være i besiddelse af. Derfor omfatter forslaget, at formanden vælges for en periode på 

to år. De skal sikre kontinuitet også ift at sikre et harmonisk formandsskifte. 

 

7. Forslagets formålsbestemmelse underkender kernen i foreningens formål nemlig selve økologien? 

Ja, sådan kan det opfattes i sproglig henseende, men det ændrer ikke ved, at formålsparagraffen 

fortsat klart definerer, hvad vi skal og vil og hvad der er foreningens mål, dna og kultur. Forslagets 

formulering er ikke et udtryk for at vi skal være en ’projektforretning’ men alene udtryk for at gå med 

livrem og seler i forholdet til de myndigheder, der skal godkende os som værdige til at modtage de 

tilskud vi søger om og altid har søgt om. Og beslutningen om netop denne ordlyd er ikke valgt 

tilfældigt, men ud fra et grundigt forarbejde sammen med jurister der uafhængigt af 

landbrugsstyrelsen har rådgivet os. Dette er sket i samråd med L+F, idet vi har samme udfordring 

med innovationscentret og samme udfordring i øvrigt som alle andre organisationer, der i høj grad 

omfatter projektfinansiering. 

 

Nyt 

I bestyrelsen har vi et ønske om, at handelsleddet også kan være med i foreningen. 

8. Spørgsmålet har været diskuteret i mange omgange men er blevet aktuelt i forhold strategiens mål 

om at se alle aktører som potentielle medlemmer. Handlens stemme i sin fulde bredde er relevant. 

Foreningen har i årevis og i stigende grad samarbejdet med og understøttet handlens positionering 

af økologien som bindeled mellem landbruget, virksomhederne og forbrugerne men uden at de har 

bidraget til Øls arbejde i klassisk forstand eller haft en stemme. For at fuldende det strategiske mål 

om at være en bred interesseorganisation for økologien ønsker vi at ændre vedtægten således at 

handelsvirksomheder kan være medlemmer. 

 

Afslutning 

Det er naturligvis ikke de eneste spørgsmål, men forhåbentlig giver det et retvisende billede af den 

forudgående debat, som bestyrelsens forslag til ny vedtægt har betydet. 


