
Ordinær generalforsamling Det Fælles Bedste 
Lørdag 26. juni 2021 kl. 12-16 - Fjordsgade Forenings- og fritidshus 2.4 

 

Tema: Borgerbevægelse for klima og miljø 
 

 

Referat 

 

Pkt. 1. Valg af dirigent: Arne Pedersen 

 

Pkt. 2. Valg af referent: Kirsten Andkjær Petersen 

 

Pkt. 3. Bestyrelsens beretning v/ Niels Aagaard (jf. power point-indlæg på Det Fælles Bedstes hjemmeside: 

https://detfaellesbedste.dk/aktiviteter-projekter/ ) 

Bemærkninger:  

Forsamlingen roste Niels for det store arbejde og udtrykte stor anerkendelse heraf. 

Gregers Oddershede:  

Vigtigt og godt, at borgerbevægelsesinitiativet peger på konkrete handlinger.  

Steen Møller:  

Et imponerende stykke arbejde Niels her har lavet.  

Der var også stor ros til Niels og Pia Edahl for genskabelsen af DFB’s nye hjemmeside efter hackingen. 

Beretningen blev godkendt. 

 

Pkt. 4. Beretning fra sekretariat og arbejdsudvalg (ingen) 

 

Pkt. 5. Fastsættelse af kontingent 

- Enkeltpersoner: 100 kr. 

- Foreninger: 300 kr. 

- Store foreninger: 500 kr. 

 

Pkt. 6. Indkomne forslag: Ingen 

 

Pkt. 7. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 

Pia gennemgik regnskabet pva. kasserer Jacob Lænsø: Godkendt 

 

Pkt. 8. Fremlæggelse af budget for det kommende år. 

Som ovenfor: Godkendt 

 

Pkt. 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer (vælges for to år ad gangen) 

Følgende blev valgt til at fortsætte i et år: 

- Tonny Hansen, formand for Frie Bønder Levende Land (FBLL) 

- Anne Bregnballe, norsk samfundsforsker, aktiv i havforeningen BLAK m.v. 

- Jacob Lænsø, direktør for virksomheden KlimaMad 

- Niels Aagaard, formand for Det Fælles Bedste) 

- Jacob Skjødt Nielsen, grøn ambassadør i Køge kommune 

 

Følgende nye blev valgt for de næste to år: 

- Ole Færgemann, professor, medl. af bestyrelsen i Frie Bønder Levende Land (FBLL), aktiv i NOAH m.v. 

- Nina Bjarup Vetter, præst, forperson for havforeningen BLAK 

- Jean Sébastien Verpoorten, aktivist i Mellemfolkeligt Samvirke, Aarhus 

 



To suppleanter: 

1. Jens Friis Lund, prof. økologi, Københavns Universitet, aktiv i Klimabevægelsen gennem mange år 

2. Lars Keller, direktør for virksomheden EcoCocon (halmhuse), Andelsforeningen Friland, Feldballe 

 

Pkt. 10. Valg af registreret revisor (1) og kritisk revisor (2) 

1. Revisionsfirmaet Tommy Larsen - genvalgt 

2. Thorkild Pedersen – genvalgt 

 

Pkt. 11. Eventuelt 

Ingen bemærkninger 

 

I generalforsamlingen indgik der fire oplæg: 

1. Niels Aagaard om at skabe en borgerbevægelse, og hvordan en sådan kan starte omstillingen i 

praksis. 

2. Steen Møller om, hvordan vi kan skabe selvforsynende, bæredygtige lokalsamfund 

ved at bryde ud af tilskuerrollen og gennem civil ulydighed skabe en ny kultur, hvor vi samarbejder 

med naturen i stedet for at bemægtige os den.  

3. Rasmus Willig, Andelsgaarde.dk – om at forhindre udenlandske investorer/kapitalfonde i at opkøbe 

dansk landbrugsjord vha. en ny form for andelsmodel, der skal bidrage til at øge biodiversiteten. 

Medlemmer af Foreningen Andelsgaarde betaler et månedligt bidrag på 150 kr. (svarende til prisen 

for et medlemskab i et fitnesscenter), og er med til at finansiere opkøb af danske gårde. 

4. Theresa Scavenius om partiet Momentum ud fra spørgsmålet: Hvordan kan en borgerbevægelse 

bedst og mest effektivt spille sammen med politiske partier i byråd og folketing om bekæmpelse af 

klima- og biodiversitetskrisen?  

 

 

Referent Kirsten Andkjær Petersen 


