
Un all Member vum   
Mouvement Ecologique
     
  
    
    
Lëtzebuerg, de 16. Mäerz 2017

Nieft dem statutareschen Deel vum Kongress - Aktivitéitsbericht, Finanzrapport, Neiwiel vum 
Verwaltungsrot - stin eis Virschléi fir d’Gemengewalen am Virdergrond: «Gemengewalen 2017: vun ënnen 
eis Gesellschaft veränneren» am Virdergrond.

 
Och wann Dir am Laf vum Joer vläicht net u Projete vum Mouvement Ecologique deelhuelt:  
Eemol d’Joer bitt sech besonnesch d’Geleeënheet ze weisen, datt Dir hannert «Ärer» Organisatioun stitt. 
Dës Solidaritéit ass immens wichteg an hëlleft och onse Fuerderunge bei der Politik an an der Ëffentlech-
keet de néidegen Nodrock ze ginn. 
 
Et ass vill méi wéi nëmmen eng Formalitéit. Duerfir: w.e.g. kommt op d’Generalversammlung!  
An ausserdeem: se ass ëmmer eng Geleeënheet fir e flotten Austausch mat anere Leit, ureegend  
Diskussiounen an enger produktiver Atmosphäre ze hunn.

Léiwe Member,

Mir lueden Iech heimadder häerzlech an op  

d’Generalversammlung  
– de Kongress 2017 vum Mouvement Ecologique
e Samschden, 1. Abrëll 2017 vu 14.15 – 18.30 Auer 
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxembourg



• Begréissung duerch de Präsident vum Oekozenter Pafendall 

• D’Wuert vun der Presidentin   

• De Bilan a Biller vun den Aktivitéiten am Joer 2016, mat engem Ausbléck an d’Zukunft vu 
 * Mouvement Ecologique   
 * Oekozenter Pafendall   
 * Stëftung Oekofonds   
 * Klima-Bündnis Lëtzebuerg   

• move. - de Jugendgrupp stellt sech a seng Aktivitéite fir 

• Finanzrapport vum Tresorier a vun de Revisoren - Décharge   

• Décharge vum Verwaltungsrot   

• Neiwiel vun de Membere vum Verwaltungsrot resp. vun de Keese-Revisoren    
Kandidature fir de Verwaltungsrot solle w.e.g. schrëftlech bis de 25. Mäerz beim  
Mouvement Ecologique (meco@oeko.lu) eragereecht ginn. 

• Fräi Aussprooch 

Motioune vum Verwaltungsrot oder vun engem Member, deen eng Propose eraginn huet, ginn esou wäit 
wéi méiglech am Virfeld op der Homepage www.meco.lu ugekënnegt. Virschléi fir Motioune w.e.g. bis de  
25. Mäerz wa méiglech schrëftlech beim Mouvement Ecologique erareechen (meco@oeko.lu, Tel. 439030-1).

Bréngt Äer Memberskaart w.e.g. mat op d’Generalversammlung. 

1. Deel vum Kongress:  
Statutareschen Deel



De Mouvement Ecologique notzt d’Gemengewalen traditionell, fir gemeinsam mat de Memberen 
Ureegunge fir d’Gemengen auszeschaffen. Dat an de Beräicher vun der nohalteger Entwécklung, wou mir 
aktiv sinn: Siedlungsentwécklung, Mobilitéit, Naturschutz, Energie / Klima, Biergerbedeelegung asw.  
Dës Ureegunge ginn am Ablack ausgeschafft a spéitstens fir Enn Mäerz als Entwërf online gesat op  
www.meco.lu an op www.gemengewalen.lu

Wéi kënnen d’Gemengen e Motor vum gesellschaftleche Wandel sinn a firwat steet de Mouvement an?  
Dat ass déi zentral Fro, ob déi mir um Kongress wëllen agoen. Dobäi brauche mer Visiounen ënner 
anerem fir:

• eng nei Diskussiounskultur duerch eng reell Biergerbedeelegung an der Gemeng;

• Projeten, déi e Mateneen tëschent allen Awunner fërderen an nei Initiativen “vun ënnen” 
ënnerstëtzen;

•  Uertschaften a Quartier’en als soziale Liewensraum: Stroosseraim, déi an éischter Linn de Mënsche 
gehéieren, méi a méi attraktiv ëffentlech Plazen, méi Gréngs an den Uertschaften. 

• eng Mobilitéit, déi - an Uertschafte vun de «kuerze Weeër» - de Foussgänger, de Vëlosfuerer an den 
ëffentlechen Transport an de Mëttelpunkt stellt an den Auto bewosst verdrängt

• en aktiven Engagement fir méi Liewensqualitéit am Naturschutz an Ëmweltberäich mat engem 
konsequenten Abanne vun de Leit…

Um Kongress wëlle mir iwwert eis Visiounen – a wéi se ëmgesat kënne ginn - diskutéieren.

Duerfir gëtt en Diskussiounsentworf virgeluecht, deen och ab dem 25. Mäerz 2017 online als Entworf virleie 
wäert.  (Dir kënnt en awer och per Gréngen Telefon 439030-1 nofroen). 

Duerfir: kommt laanscht an diskutéiert mat an hëlleft och esou mat, datt de Mouvement Ecologique déi 
wichteg Akzenter am Kader vun de Gemengewalen setzt.

No der Gespréichsronn ass zum Ofschloss eng Receptioun mat Eirewäin / -jus.

Merci, datt Dir op d’Generalversammlung kommt!

Blanche Weber      Emile Espen
Presidentin      Trésorier

2. Deel vum Kongress:  
Gemengewalen 2017:  
vun ënnen eis Gesellschaft veränneren  



Owes no dem Kongress ass traditionell e gemeinsamt 
Iessen, fir jiddereen dee Loscht huet. Dëst Joer iesse 
mäer ërem an eisem Bistro am Oekozenter Pafendall, 
dem «Oekosoph». 

Profitéiert vun dëser Geleeënheet gemittlech 
zesummen an eisem flotte Bistro eppes ze iessen. 
Et gett e leckeren vegetaresche Buffet vum Traiteur 
Niessen, natierlech bio. 

Fir Iech de Mond wässereg ze maachen, hei wat et 
alles gëtt:

«Le froid» 
Gaspacho aux poivrons parfumés à l’orange - Crème de ricotta aux épinards et ail - Tomates farcies au tofu - 
Guacamole - «Feierstengszalot» façon végétarienne - Salade de roquette vinaigrette aux noix  et copeaux de 
parmesan - Crudités de carottes - Salade à l’oeuf et à la mayonnaise - Salade de pois blancs aux radis - Sauce 
cocktail et sauce  à l’ail - Assortiment de petits pains & beurre 

«Le chaud»
Fricassé de Quorn en papillote sur un lit d’épinard - Rigatoni au pesto vert - Pommes de terres farcies à la 
ciboulette - Légumes du moment

«Dessert»
Macaron - Crème à la forêt noire - Mousse au chocolat - Salade de fruits frais

Präis: 35 Euro (15 Euro fir «moves-Leit»). 

Mellt Iech w.e.g. u fir d’Iessen bis spéitstens e Mëttwoch, den 29. Mäerz ëm 12.00 Auer, 
per E-mail : meco@oeko.lu oder Gréngen Telefon 439030-1.

_______________________________________

Mat Zuch / Bus / zu Fouss op d’Generalversammlung  

zu Fouss: aus der Uewerstad mam Panorama-Lift (Agang am Park “Pescatore”, dann ca. 4 min. bis bei den Oekozenter, 
oder zu Fouss vum Fëschmaart an de Pafendall (ca. 10 min.) 

mam Bus: mat der Linn 23 bis Haltestell “Théiwesbuer” oder “Vauban”. Alternativ: mat enger Bus-Linn bis bei  
d’Fondatioun Pescatore an dann mam Panorama-Lift an de Pafendall. Infoen zu de Busverbindungen: www.mobiliteit.lu

mam Vëlo: aus der Uewerstad ënner anerem mam Panorama-Lift an de Pafendall. En iwwerdachte Velosstand ass 
direkt beim Oekozenter

mam Auto: am beschten um Parking “Glacis” parken an dann mam Panorama-Lift (Agang am Park “Pescatore”, dann 
ca. 4 min. bis bei den Oekozenter

Zesummen Iessen am «Oekosoph» 
– Jiddereen ass häerzlech agelueden


