


Generalforsamling i BØF 28.4.15

1. Valg af dirigent: Hans. Referent: Pia. Stemmetællere: Annemarie og Preben

Hans foreslår, at valg af suppleanter bliver et særskilt punkt. Dette vedtages.

2. Bestyrelsens beretning:

Travlt år med mange arrangementer. Søren Gericke var et stort arrangement med søgning af 
sponsorer m.m. 

Arrangementer giver flere medlemmer, sammen med  Solveigs fremmøde på torvet, og ved salg 
af juletræer.

Varm sommer 2014. Bierne gav god honning. Honning på kløvermarken giver meget arbejde.

Flere restaurenter og køkkener omlægger til økologi og betegnes med procent i anvendt økologi. 
Supermarkeder konkurrer i pris. Fødevarefællesskaber og selvforsyning vinder frem. 1990-2003 
var der fødevarefællesskab gennem BØF. Nu benyttter og henviser vi til Tånum.

Aktiviteter:

 Besøg på Thise mejeri ved Jens Christensen var en givende og informativ aften.
 Spis dit ukrudt - vilde planter i maden med efterfølgende tilberedning og fællesspisning.
 Botaniker Erik Westbjerg med på vellykket sejltur i godt vejr. Næste tur blev aflyst netop 

grundet vejret.
 Tredje tur gik til Kanaløen med start i sol og senere smukt regnvejr. En 80 årig deltager 

nød det trods vejret.
 Økologisk høstmarked i Helligåndshuset gik godt med malervarer, fødevarer og andet.
 Snapsekursus blev aflyst
 Svampetur gik godt, der var mangel på svampe, men fin aften hvor medbragte svampe 

kom i suppen.
 Tangkurset blev aflyst i første omgang.
 Søren Gericke tema om svære udskæringer. Det var inspirerende uden opskrifter, der 

endte i en buffet. Aftenen var sponsoreret.
 Bolchekursus i fritidscentret var en succes.
 Æblernes dag var også en succes selvom mangel på æbler. Der var flere bagere til kager, 

hvilket var godt, og mange besøgende til presning af æbler.
 Juletræssalg på torvet var vellykket og giver synlighed og forventing om vores 

tilstedeværelse.
 Frøkursus var en givende og lærerig dag med god tilslutning.
 Filtning gik godt med smukke fremstillinger af kjoler m.m.
 Ostekursus fremstillede vi bl. a havartiost med 10 deltagere.
 Podning med Boi for 19. gang. med tilslutning langvejs fra.
 Bæredygtig malerevarer fra Tyskland og Neo Feng sui blev aflyst.
 Flettekursus blev aflyst.
 Beskæring af fruggttræer og vand i haven i fritidshuset gik godt - meget informationsrig 

med vigtig viden.
 Pileflet blev aflyst grundet manglende tilmelding.
 Tangkursus lykkedes godt med mange informationer og stor deltagelse bl.a. fra 
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Sønderjylland.
Ingen kommentarer til bestyrelsens beretning, der bliver vedtaget.

3. Arbejdsgruppernes beretning:

Bierne: Birte beretter

Hendes indføring i bihold sidste år startede med præsentation af biernes trivsel og 
temperament. Arbejdet med bierne er en naturskøn oplevelse.

Stadernes og familiernes opbygning og konstellation - og årstidernes betydning er vigtig. 

At høste honningen fra bierne uden det vilde drama fra vagtbierne. De kommunikerer og advarer
hinanden om "tyverierne". Staderne skal fjernes en for en ved høsten, hvilket de reagerer på, 
specielt i sensommeren. Honningen bliver solgt med hjertet, fordi de er plejet og passet og det 
smager betydeligt bedre end det i butikkerne.

Kummerne: Solveig

Tredje i år de eksisterer. De startede som et fodspor og to højbede. Så blev det til 4 kummer med
bl.a. vilde planter.

Sidste år kom vi for sent i gang, fordi planteskolerne var halvtomme for duelige planter, da 
kummerne skulle tilplantes. De har overvintret i en hal i Langå. De skal tilplantes p.g.a visnede 
planter. SIdste år stod de ved biblioteket. PT. står de ved Naturskolen, de skal gerne op i byen. De
skal beplantes, så de står flot gennem sommeren med forskellige typer blomster. Der er 
bevilliget 3000,- fra kommunen 3000,- til beplantningen af kummerne.

Der er snak med kommunen om grøftekanternes udseende i Randers bl.a. i samarbejde med 
"Det grønne råd". Vi afventer planlægningen.

De grønne områder i byerne forsvinder, fordi de akskaffes for at gøre plads til affaldscontainerne 
o.a.

Randers kommune sparer på blomsterområderne, hvor andre byer som Århus og Ålborg 
arbejder med beplantning.

4. Fremlæggelse af regnskab: Birte

Der skulle sidste år findes et regnskabsprogram for at lette Solveig, der var nemt og billigt og 
indholdt en bogføringsdel. Det valgte program hedder Smartregnskab.dk ca pris: 623,-.

Programmet blev startet i 0,-, hvorfra der indført beløb fra Solveigs regnskab.

Birte har brugt tid på at sætte sig ind i programmet, og det vil hun fortsat gøre den næste tid og 
få posteringerne bogført korrekt. Det har været en udfordring med bl.a. besøg i banken ved 
betalinger.

Deltagerbetaling og biavl er bl.a. lavet i linie for sig p.g.a. at det er større posteringer.

Programmet har dobbelt bogført varelageret, der giver denne ubalance. Birthe Sonne, der 
reviderer regnskabet, har brugt natten op til generalforsamlingen på at afdække denne ubalance.
Dette ordnes efter generalforsamlingen.
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Birthe, revisor har skrevet et skrifligt overslag over sidste år, der er vedlagt årsregnskabet med 
overskuddet fra 2014-2015. Regnskabet er korrekt, der vil bare efterfølge flere inddelinger i 
posteringerne.

Deltagerbetaling på kurser er forslået stillet under indtægter, sammen med salg af eks. honning

Dorthe takker Birte for arbejdet med regnskabet. Flere bakker op.

5. Indkomne forslag:

Fra bestyrelsen:

Forslag om drøftelse af tiltag og afbenyttelse af kolonihuset. 

Lene opfordrer til drøftelse af, om vi skal beholde kolonihaven eller ej? Den er tilgroet, og 
medlemmerne betaler til den. Den er pt. ikke anvendelig, så der skal interesserede på banen for 
at passe den. Opsparing til nyt kolonihavehus er snart klar. Det sidste hus blev stjålet, inden det 
var opsat. 

Maria, Rasmus og Kalle vil gerne hjælpe med at bearbejde og tilplante og passe haven. Solveig 
deltager også.

Der er flere frivillige, der gerne vil levere planter til haven, der er på 400 kvm.

Maria forslår oprettelse af  bede, der kan passe sig selv.

Birthe foreslår, at medlemmerne opfordres til deltagelse i arbejdet med haven, der også kan 
bruges til sociale tiltag og aktiviteter.

Hans foreslår, at den nye bestyrelse drøfter nye tiltag i haven for aktive og passive medlemmer. 
Haven kan ikke afskaffes, fordi det ikke er et punkt. Men han synes diverse forslag til benyttelse 
og tiltag er interessante.

Rasmus foreslår en interessegruppe.

Arbejdsgruppen bliver: Maria, Kalle, Rasmus, Solveig (Pia)

Dorthe stiller udlån af redskaber fra hendes have til rådighed,og leverer gerne kaffe og te.

Haven evalueres igen næste år, forslår Hans.

Fællesspisning med økologisk mad: 

Annette Gaardsted - udebleven, har foreslået fællesspisning for medlemmerne med økologisk 
mad:

Lene stiller spørgsmål til organisering og koordinering af lokaler, indkøb, deltagere, oprydning 
etc.

Hans mener ikke, at det er en bestyrelsesopgave, men fordrer en privat deltagelse.

Rasmus mener, at foreningen kan hjælpe med at igangsætte tiltaget, der er et godt initiativ også 
kendt fra andre foreninger.
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Det drøftes, at der overvejes at igangsætte det som en aktivitet som et socialt møde mellem 
foreningens medlemmer

6. Fastsættelse af kontingent:

Er at bestyrelsen fastsat til 150,- årligt for enkeltpersoner og 250,- for familier.

7. Valg af bestyrelse:

Preben trækker sig ud af bestyrelsen

Grethe Juul, Margit Nielsen og Solveig er på valg og modtager genvalg.

Kalle Nielsen, Rasmus, Maria, Birte og Pia opstiller til bestyrelsen.

Der skal vælges 4 personer med fordelingen på henholdsvis 3 for 2 år og 1 for 1 år, og der 
opstilles 8 personer. Derfor laves afstemning, hvor fjerde laveste stemmevalgt bliver 1 årig.

Preben optæller 18 gyldige stemmesedler, der fordeles således:
Kalle 16, Solveig 11, Maria 10, Rasmus og Pia 9
Rasmus træder tilbage og opstiller i stedet som suppleant

Bestyrelsen bliver som følger: for 2 år Solveig, Kalle og Maria og Pia for 1 år

8. Valg af suppleanter:

Opstillede: Rasmus, Birthe, Dorte og Grethe.

Stemmerne fordeles:
Birthe 14 og Rasmus 12, som så bliver suppleanter

9. Valg af revisor:

Birte Sonne foreslås genvalgt og vælges enstemmigt.

10. Eventuelt:

Solveig retter en personlig tak til Preben, Dorte, Grethe og Margit for deres deltagelse og 
engagement i den foregående bestyrelse.

Hans takker for god ro og orden og erklærer generalforsamlingen for afholdt.
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Byøkologisk Forum bliver 20 år den 1. marts

Den 1. marts i 1995 var der det første møde i Byøkologisk Forum på Randers Daghøjskole. Her 
blev vi født. Der var over 40 fremmødte, politikere, embedsmænd, grønne organisationer og enkelt 
personer. Mødet endte med en foredragsrække under AOF og FOF, et Grønt energikursus og 3 
arbejdsgrupper med hver sit tema. Siden er det blevet til uendelig mange arrangementer, hvor 
økologi, bæredygtighed, natur og miljø indgår. Dengang blev der snakket meget om Agenda 21, 
som udsprang fra Rio Konferencen i 1992, hvor FN lagde bolden op til en bæredygtig dagsorden for
hele jordkloden. I dag syntes det mere nødvendigt end nogensinde før. Målet var, at man lavede  
Agenda 21 planer på alle niveauer. Hver enkelt skulle tage hjem til hver sit land og gøre det mere 
grønt, miljøvenligt og have den sociale dimension med. Siden har FN afholdt et årligt 
klimatopmøde. 

Byøkologisk Forum også kaldet BØF er en Agenda 21 forening. Foreningens formål er at styrke en 
social og økologisk bæredygtig udvikling i Randers Kommune og omegn. Vi samarbejder bl.a. med 
andre foreninger lokalt, på landsplan og Randers Kommune. I starten var det nogle meget hårde år, 
hvor vi blev behandlet meget dårligt af nogle politikere og embedsmænd i Randers Kommune. Vi 
får ikke tilskud til vores drift kun de første 2 år, så derfor er vi ikke afhængig af skiftende regeringer
og byråd. Vi klarer os selv, og vi er alle frivillige. Det er en stor frihed at have, men samtidig har 
pengene været meget få førhen. Vi har et meget stort netværk lokalt og på landsplan. Det er guld 
værd ! Der er stadig meget at tage fat på fremover, men naturen, miljøet og os mennesker har stor 
brug for vores frivillige indsats. Sammen kan vi nå langt. Som forbruger bestemmer vi hvilke varer, 
der er i butikkerne. Igennem årene har vi støttet og formidlet økologiske produkter fra flere lokale 
producenter. Vi har også skubbet en i gang med en økologisk grønsagsproduktion. Vi har et motto: 
Tænk globalt og handel lokalt ! Det har vi altid med, i det vi gør. Vi har adopteret en 
orangutangunge på Borneo hos danske Lone Drøscher Nielsen`s rehabiliteringscenter, og har købt 
noget regnskov.

Eksempler på temaer vi har arbejdet med:
BØF har arbejdet meget med ”Giftfri haver og kompostering. Gjorde Kolonihaveforeningen 
Vorupkærparken giftfri i 1998. Siden blev det ved lov under miljømister Svend Auken. I 1998 
afleverede vi en alternativ affaldsplan til Randers Kommune og stod for en debataften om 
affaldssortering. Det medførte, at der kort efter blev ansat en affaldskonsulent i kommunen. 
Embedsmændene mente dengang at en containerplads ville være all for dyr, men den blev straks en 
kæmpe succès for borgerne og miljøet. Vi anbefalede, at der kom en genbrugscontainer, hvor Lions 
Club eller genbrugsbutikkerne kunne hente tingene. Vi henviste til en anden kommune, hvor Lions 
Club tjente 50.000 kr. om måneden ved salg af genbrugstingene. Nogle af vores forslag er 
efterhånden blevet realiseret. Vi ønskede også mere sortering i bydelene, lokale genbrugsstationer, 
hvor borgerne kunne komme med deres affald, så mere blev genanvendt. Evt. kunne affald for nogle
blive en gave for andre i en genbrugscontainer. Vi foreslog en større genbrugsplads i det nordlige 
Randers, for at mindske trafikken over Randers Bro. Vi havde også en arbejdsgruppe, der arbejdede 
med ”Naturen ind i byen” og ”Trafikken i Randers”.

I maj 2001 opdagede vores tidligere formand, Poul Bjerre Andersen, at der var planer om, at lave en
ny bydel i Hvidemølleområdet, hvor der skulle bygges 3 og 4 etagers huse helt ned til Gudenåen. 



Her tog BØF initiativ til at samarbejde med andre imod projektet. Det lykkes at få standset 
projektet. Herefter ville Randers Regnskov bygge en kæmpe kuppel på arealet, der er 33 gange 
større end den 3 kuppel ”Planet Randers”. Den vil fylde arealet helt hen til Naturcenteret, og de vil 
lave dyrepark hent til Langå. I fuldt alvor vil de have elefanter. Det har vi også kæmpet imod. Det er
vigtigt at passe på vores sårbare ådal og bevare den bynære natur for alle borgere, så der ikke bliver 
en entrè. Sådan en stor kuppel vil også skæmme Randers by fra Vorup Enge siden. Det havde været 
bedre at Regnskoven lå i udkanten af byen, hvor en udvidelse ikke ville skade naturen og trafikken 
ikke øges ind igennem byen og over Randers Bro.  

Byøkologisk Forum har startet 2 ”Kogræsserforeninger” i 2006 og i 2009. Den sidste er med 
økologiske Galloways på et grønt kommunalt areal på Toldbodgade, og vi skal også have får, men 
det er ikke lykkes endnu, da vi har brug for et areal mere med fårehegn. Vi er stor modstander af, at 
vores dyr har fået foder og slik med GMO, derfor måtte vi starte en ny kogræsserforening. Vi 
ønsker også, at der er et GMO mærke på de varer, hvor dyrene har fået GMO foder eller der er 
brugt GMO soja licithin osv. Så kan forbrugeren selv vælge. I 2006 tog vi initiativ til ”Æblernes 
dag” på Rådhustorvet. Det har siden været en årlig begivenhed den sidste lørdag i efterårsferien 
under BørneKulturUgen. Her kan man gratis få presset sine æbler fra haven. BØF deltog i 
Klimakampagnen ”1 ton mindre” og stod for 4 klimadebataftener i efteråret i 2007.
Vi har solgt økologiske juletræer på torvet i Randers siden julen 1995. Har haft en indkøbsforening, 
hvor vi formidlede økologiske gæs, ænder, kyllinger og grøntsager til medlemmerne og andre. Vi 
har haft bier siden 2010. Været aktiv og havde en stand på Økomarked Randers i Underværket, da 
det eksisterede. Siden 2011 har vi stået for et lokalt Økologisk Høstmarked i Helligåndshuset den 
første lørdag i september. Siden foråret 2013 har vi haft en arbejdsgruppe, der arbejder med at få 
”Den vilde flora ind i Randers by”. Vi har i samarbejde med Randers Naturcenter 2 højbede med 
den lokale vilde flora. De bruges i undervisningen, og sidste år lavede vi forsøg med 4 af 
kommunens kummer. Vi ønsker at lave nogle kummer, der er blomsterrige hele sæsonen, og få den 
lokale vilde flora med, hvor det er muligt. Vi samarbejder med en botaniker fra botanisk forening, 
og det bliver der arbejdet videre med i 2015. Vi har også andre idèer og er altid åben for ny. Det 
ville være dejligt, hvis Randers blev en blomstrende by og kommunen havde en større biodiversitet.
Det vil bierne også sætte stor pris på. Her er der et stykke vej endnu.

Ellers har vi vores kurser, ture og foredrag i løbet af året, hvor der kommer kursister langvejs fra. 
F.eks. filtning – ostefremstilling - podning af de gl. frugttræssorter - beskæring af frugttræer og 
vand i haven – pileflet - bæredygtige malervareprodukter, farver og Neofeng Shui - tang på 
tallerkenen - urtesnaps og ture med Lillebjørn til Kanaløen og Udbyhøj. I dag er der mange, der 
kender os. Det har været et langt sejt træk. Vi har en repræsentant i Det Grønne Råd i kommunen. 
Bliver hørt og har indflydelse flere steder og oplever, at vi kan påvirke eller vise nogle andre 
muligheder på en mere positiv fremtid for naturen, miljøet og os mennesker. Uden jer medlemmer, 
ildsjæle og de mange gode samarbejdspartnere var vi aldrig kommet så langt. Vi har været på en 
lang rejse i de 20 år og tager gerne en tur mere.
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