
 
 
Referat af Stiftende generalforsamling for foreningen Plastic Change. Den12. Maj 2014. 
 
Antal fremmødte til den stifende generalforsamling 
 
Agenda 
 

1. Velkomst 
2. TAK. 8 fremmødte 
3. Margrete Auken kommer lidt forsinket, grundet liveTV debat i forbindelse med                   
4. valgkampagne. 
5. Materialer som man kan tage: PR, vedtægter, skriv dit navn på listen over 
6. fremmødte. 

 
 

2. Valg af dirigent og referent 
◦ Henrik er dirigent 
◦ Dorte er referent 

Godkendt af de fremmødte 
 
 

3. Status på udviklingen af foreningen. 
◦ Gennemgang af udviklingen af plastik og det deraf følgende plastikaffald. 10 mio. tons 

plastik ender i vandmiljøet hvert år. 
◦ Hvor kommer plastikaffaldet fra. Vi mennesker lever ved havet og på den måde ryger vores 

affald nemt i vandet 
◦ Mikroplast som bliver dannes af plastikaffaldet. Samt er mikroplast en del af vores daglige 

forbrug, fx ved tøjvask og scrubs og tandpasta. Denne mikroplast fanges ikke af 
renseanlæg. Danske renseanlæg ved ikke om de tilbageholder og der mangler akut 
forskning på mikroplast i spildevand og hvilken rolle rensningsanlæg kan spille i forhold til 
mikroplast i vandmiljøet. 

◦ Plastic Change skal varetage en ledende rolle i forskning på området i samarbejde med 
5gyres.org (USA). DCE samarbejde ang. forskning på mikroplast i DK, blandet andet ved at 
fange lysfisk og forske i mikroplast i denne type fisk. Indsamling af prøver og viden som kan 
danne grundlag for et EU undervisningsprojekt omkring plastikforurening af naturen. KIMO 
ang. strandrensning og politisk agenda samt lokal forankring. Det Økologiske Råd er 
hovedpartner i Plastic Change ansøgning om fondsmidler, Det Økologiske Råd har et godt 
netværk politisk som Plastic Change kan tilgå. Magrethe Auken indgår i bestyrelsen, hendes 
politiske virke og baggrund i EU er med til at give Plastic Change et rigtig godt fundament for 
at forandre den politiske agenda baseret på den forskning Plastik Change skal foretage. 
Samarbejde med dokumentarfotograf der har lavet en film om albatrosserne på Midway 
samt sanger Jack Johnson, der har et stort publikum og engagement i plastikforurening. 

◦ Spørgsmål fra deltager på den stiftende generalforsamling. Hvorfor er det relevant at se på 
forureningen med plastikaffald nu. Svar fra Henrik Beha Pedersen samt øvrige deltagere: 
Volumen og opfattelsen af at plastik ikke er farligt affald samt den meget lange (450 år) 
nedbrydningshorisont på plastikaffaldet. 

◦ Topmøde på Midway hvor albatrosser tydelige viser omfanget af problemerne med 
plastikforureningen i havmiljøet. Samle internationale ledere og erhvervsliv for at tale om 
cradel-to-cradel økonomi. 

◦ Plastic Change samarbejder internationalt allerede med 5gyres.org, som er en lignende 
organisation med base i Los Angeles. 5Gyres.org udgiver en årlig rapport om plastikaffaldet 



i verdenshavene. Plastic Change forskning skal indgå i 5gyres.org. Samt med franske 
Ifremer, som forsker i forureningen af middelhavet og allerede samarbejder med EU om 
lovgivning på området. 

◦ Spørgsmål fra deltager. Hvordan kan man sikre troværdigheden af de prøver der indsamles 
på toget fra Danmark til Midway. Plastic Change bruger de anerkendte trawl og metodik som 
benyttes i dag. Nøje dokumentation af hvor og hvordan prøverne er indsamlet. 

◦ Spørgsmål fra deltager. Hvad kan de indsamlede prøver bruges til? Data skal bruges til at 
modulere modeller som viser omfanget af plastikaffaldet er koncentreret i verdenshavene. 
5Gyres.org har lavet et i-gyres program, hvor lystsejlere opfordres til at indsamle prøver og 
på den måde indgå e prøver der indsamles af lystsejlere i data. 

◦ Hvad skal Plastic Change være med til at udvikle ang. forskning ? Hvordan udvikler de 
eksisterende plastikøer i verdenshavene sig, bliver de større, hvilken dybde, hvor meget 
flytter de sig rundt, ophobning i fødekæderne, hvor giftig er plastikaffaldet. 

◦ Der har været et meget positivt møde med Villum/Velux fonden, som har bedt om at vi 
ansøger om et udviklingsbudget hos dem. De ser et stort potentiale i foreningen og det 
arbejde som foreningen skal drive. 

 
 

4. Gennemgang af vedtægter 
ñ De vedtæger der er på valg i dag er udarbejdet og gennemgået af Advokat. 
ñ Vi hader ikke plastik, men vi forsøger at minimere. EU's politik på området er forebyggelse af 

forureningen. Vi vil gerne samarbejde med industrien og på den måde forsøge at minimere 
forureningen med plastik. 

ñ Medlemsforhold. Det har været vigtigt at signalere at kontingent ikke er højt så mange har 
mulighed for at være med. Lige nu er er det tanken at det er fonde som har den primære 
rolle i den økonomiske funding. Fremadrettet er det en interessant tanke at medlemmer skal 
skabe et økonomisk fundament for foreningen Plastic Change. 

ñ Fuldmagter er ikke anvendelige, da vi ønsker at medlemmerne skal møde op for at få 
indflydelse på foreningens arbejde. 

ñ Bestyrelsen skal konstitueres i dag, der er 4 navne forslag. Er 4 nok i bestyrelsen, en løsning 
hvis det kan være svært at samles er at vedtægterne giver mulighed for at mødes digitalt. 

ñ Vedtægterne foreslå en statsautoriseret revisor, pt. er forslaget BDO. Eller et samarbejde 
med Deloitte, som måske vil være revisor som en del af deres CSR arbejde. 

ñ Daglig ledelse, sekretariat og funding er placeret hos Henrik Beha Pedersen. 
 
 
 

5. Bestyrelsen vælges 
ñ Margrete Auken, politisk erfaring bla. Naturfrednings nævnet. Engageret i miljøet i gennem flere år. 

Og politisk arbejde i EU ang. plastikaffald og forurening. 
ñ Anders. Biolog og formilder af biologisk emner på dansk TV/ radio. Har erfaring med de 

konsekvenser som plastikaffaldet har for dyrelivet i havet. 
ñ Dorte. Langturssejler og marketing uddannet. 20 års erfaring med markedsføring og kommunikation 

som skal komme Plastic Change tilgode. 
ñ Henrik. Miljøbiolog og 10 års erfaring med miljøkampagner fra Greenpeace. Påtager sig rollen som 

formand for bestyrelsen samt daglig leder af sekretariatet.  
ñ Vi ønsker at bestyrelsen skal være flere end den er nu, blandt andet vil vi gerne se en tung 

erhvervsMK i bestyrelsen som har indsigt i erhvervslivet. Vi skal være opmærksomme på de 
interesser privatpersoner i bestyrelsen har, evt. via arbejdsforhold. 

ñ Vi ønsker suppleanter, nedenstående har meldt sig ved den stiftende generalforsamling:  
ñ Troels Møller Pedersen, PhD i marinebiologi. Gymnasielærer og involveret i hvordan Plastic 

Changes forskning kan indgå i undervisning på gymnasielt niveau. 
ñ Torsten Gertz. Geograf og historiker. Arbejdet i Greenpeace med miljøkampagner gennem 

flere år. Har været involveret i Plastic Change vedrørende den praktiske planlægning af 
ekspeditionen fra DK til Midway. 

ñ Bestyrelsen er enstemmigt vedtaget af de fremmødte. 
 

6. Gennemgang af website 
ñ Sitet er i luften, men PayPal funktionen er ikke helt på plads endnu. 

 
7. Gennemgang af Facebook side 

ñ 24 timer efter vi har lanceret sitet er der over 300 likes 



 
8. Eventuelt 

ñ Ingen havde noget til eventuelt. 
 
 

Referat underskrevet, Hellerup, 12.  maj 2014 
 
 
Henrik Beha Pedersen    Margrete Auken 
     Formand 
 
 
Anders Kofoed     Dorte Bjerregaard 
 
 
 
Torsten Geertz     Troels Møller Pedersen 
   Suppleant      Suppleant 


