
Referat af generalforsamling for foreningen Plastic Change den 18. marts 2015

Fremmødte: Henrik Beha Pedersen, Dorte Bjerregaard, Peter Fly Lundby Hansen, Anders Westenholz, 
Anne Cecilie Lasa Gonzalez, Kim, Mette List, Ulla Jon Jørgensen, Torsten Geertz og Troels Møller 
Pedersen. 

Afbud: Lone Mikkelsen, Kristian Syberg, Ellen Bilberg, Bjørn Ericsen, Anders Kofoed 

Agenda

1. Velkomst og valg af dirigent og referent
Alle fremmødte præsenterede kort sig selv.
Valg af dirigent og referent

 Dorte var dirigent
 Ulla var referent

Dagsorden godkendt af de fremmødte.

2. Godkendelse af formandens beretning og seneste nyt
 Formanden præsenterede sin beretning og listede højdepunkterne i organisationens 

første år op: Fra stiftelsen den 12. maj, omtale i diverse medier, til at mikropartikler for 
første gang er kommet på finansloven, strandrensning i Hellerup, samarbejdsaftale 
med Den Blå Planet, vores første forsøg med crowd sourcing samt vores Advisory 
Network. 

 Flere medlemmer foreslog ændringer til årsberetningen således, at den indeholder en 
oversigt over de fonde, Plastic Change havde søgt således, at årsberetningen afspejlede 
alt det arbejde, der var blevet lagt i fondsansøgninger.

 Der blev rejst forslag om at lave en Linkedin profil for Plastic Change. Dorte påtog sig 
ansvaret for at oprette en profil for organisationen. 

Formanden spurgte, om der var indsigelser mod at godkende beretningen. Det var der ikke, og 
beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse af årsregnskab for 2014
 Formanden fremlagde årsregnskabet for 2014. Peter spurgte til, hvad de ifølge 

regnskabet 50.000 kr. til S/Y Christianshavn var gået til. Formanden var usikker på dette 
og ville vende tilbage til revisor omkring dette. Før regnskabet kan godkendes afventes 
afklaring fra revisor. Peter udtrykte ønske om, at regnskabet afspejlede, at formanden 
havde finansieret visse udgifter.  

 Det blev debatteret, hvor stort et hul, der kan være rent økonomisk, før fonde vil 
begynde at bekymre sig om hvorvidt penge går ned i et stort hul. Der var dog en 
forventning om, at fonde forstår, at man ikke kan køre med overskud i opstartsfasen. 

 Det blev foreslået, at vi noterede i årsberetningen, at vi har søgt og modtaget 
indsamlingstilladelse.

 Det blev vedtaget, at årsregnskabet skulle afklares med revisor og derefter blive skrevet 
under ved næste bestyrelsesmøde. Her ville bestyrelsen have en forpligtigelse til at 



vende tilbage omkring eventuelle spørgsmål. 
 Det blev noteret, at ifølge foreningens vedtægter skulle regnskabet ligge klar 14 dage før

generalforsamlingen. Regnskabet kom på selve dagen for generalforsamlingen, men da 
BDO laver det pro bono, accepterede generalforsamlingen det.

Generalforsamlingen godkendte regnskab under forbehold af, at ovennævnte spørgsmål ville blive 
tilfredsstillende besvaret. Ansvaret for dette ville ligge hos bestyrelsen.  

4. Debat om foreningens forretningsplan 
 Formanden fortalte, at han var blevet anbefalet, at Plastic Change udarbejdede en 

forretningsplan. Han havde talt med CBS og var dér blevet rådet til at udarbejde en 
forretningsplan om, hvordan Plastic Change agter at gå fra at være en fondsbaseret 
organisation til en medlemsbaseret. Der var generel stemning for, at det var en god ide 
at lave en forretningsplan, men at den burde være aktivitetsbaseret og indeholde 
konkrete aktionspunkter og sikre at vi havde opnåelige mål. Peter foreslog, at 
bestyrelsen udarbejdede en velfunderet forretningsplan i løbet af det næste år. 
Medlemmer i vores Advisory Network ville kunne være behjælpelig med dette. 

5. Forslag
a) Bestyrelsen stillede forslag om ændring af kontingent til 200 kr. p.a. Formanden 

begrundede forslaget ud fra skattemæssige hensyn. 

Det blev noteret, at antal medlemmer i foreningen skulle fremgå af årsberetningen.

Der blev spurgt, om Plastic Changes fokus ville komme til at omfatte mere lokale 
spørgsmål og formål. Formanden bekræftede, at Vesterhavet og Roskilde Fjord ville 
være fokus for vores næste projekter. 

Det blev foreslået, at man undersøgte mulighederne i foreningsmedlemskaber, 
således at fiskeriforeninger, kosmetikindustrien o.a. kunne være medlemmer i 
Plastic Change. 

Det blev også foreslået, at Plastic Change kontaktede Danmarks Rederiforening – 
måske et oplagt projekt for bestyrelsen at tage fat på.

b) Indkomne forslag 
Der var ingen indkomne forslag.

6. Valg til bestyrelsen
 Henrik ønskede at træde af som formand for at adskille formandsrollen fra den daglige 

ledelse. Han ønskede dog at fortsætte i bestyrelsen som menigt medlem. Dorte og 
Anders ønskede at fortsætte som bestyrelsesmedlemmer. De to suppleanter, Troels 
Møller Pedersen og Torsten Geertz, ønskede også at fortsætte.

Tre kandidater stillede op til bestyrelsen: Kristian Syberg, Ph.d., forsker i kemikaliers 
cocktaileffekt, Lone Mikkelsen, Ph.d., medlem af Det Økologiske Råd og Peter Fly Lundby
Hansen, tidligere direktør. Peter ønskede yderligere at tage rollen som 
bestyrelsesformand. Da vedtægterne siger, at der skal være 3 – 7 personer i bestyrelsen,
kan alle kandidater træde ind. Dog bliver formandskabet først konstitueret ved det 
første bestyrelsesmøde



Bestyrelsen blev enstemmigt vedtaget af de fremmødte.

Peter fremsatte forslag om, at bestyrelsen kunne overveje også at bruge Advisory 
Network til deres arbejde.  

7. Eventuelt
 Ingen havde noget til eventuelt. Dirigenten sluttede mødet af, og kl. 20.53 blev mødet 

hævet. 


