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Forslag C-1 og C-2 til DJBFAs generalforsamling d. 28. marts 2017 
 
Forslaget går ud på: CO2 neutralt DJBFA 
 
Forslagsstiller: Jens Lysdal 
 

 
Forslaget i sin helhed: 
 
 

Forslag 1 

 

I forbindelse med alle DJBFA-arrangerede medlems- og bestyrelses-rejser (til hhv.  
f.eks. refugier, arbejds-ophold, generalforsamlinger og politiske møder i forb. med 
f.eks. EU, og andre nationale og internationale møder) pålægges det bestyrelsen at 
offsette al rejseaktivitet så denne blir CO2-neutral -  eksempelvis gennem organisationen 
Climatcare.org.  
Bestyrelsen kan vælge at lade enten medlemmerne selv eller DJBFA-betale offsettingen. 
Det pålægges bestyrelsen løbende og tydeligt på DJBFA’s hjemmeside at dokumentere 
offsettingen. 
 
 
Eksempler på offset-omkostninger: 
 
Kbh-Paris T/R  fly        2,91 € 
Kbh-New York T/R  fly                  14,89 €  
Kbh-Oslo-Bodø (Lofoten) T/R fly                6,94 € 
Kbh-Århus T/R bil       0,93 € 
  
 
 

Forslag 2 
 
Udover tiltagene i forslag 1, pålægges det bestyrelsen at foretage en udregning af 
organisationens samlede CO2-aftryk med dét formål at bevidstgøre både ansatte og 
medlemmer om dette og at offsette og nedbringe aftrykket mest muligt. 
Med andre ord: at formulere, føre og synliggøre en bevidst og aktiv miljø- og klima-politik for 
DJBFA. 
 
 
(Climatecare er i flere omgange præmieret som verdens mest effektive og transparente offset-
organisation. Jeg har desuden fået Økologisk Råd til at gennemse og gennemregne deres setup 
og fået konfirmeret også derfra, at deres koncept holder hvad det lover). 
 
_ _ _ _ _ _ _ __ _ _ _  _ _  
 



2 
 

 
 
Motivering: 
 
Når vi som organisation jævnligt argumenterer med hvor væsentlige vi komponister og 
kunstnere på mange måder er for et velfungerende samfund og dets sundhed - og i 
særdeleshed når DJBFA har valgt at fokusere kraftigt på netop sundhed som tema - stikker det 
i stigende grad i øjnene at vi selv, med vores adfærd som organisation, tilsyneladende 
fremstår og agerer stort set ignorante overfor vores egen andel i og ansvar for én af 
menneskehedens største udfordringer  -  klimaforandringerne. 
 
Mange store og små virksomheder har allerede for mange år siden valgt at implementere og 
føre en bevidst klima-politik i deres organisation.  
Det er vigtigt, også for vores selv-forståelse og -respekt, at vi lader vores ord følge af konkret 
handling på et område hvor det både er muligt og åbenlyst påkrævet. 
 
 

 

 
 
 


