
Un all Member vum   
Mouvement Ecologique
     
  
    
    
Lëtzebuerg, den 12. Mäerz 2018

Nieft dem statutareschen Deel vum Kongress - Aktivitéitsbericht, Finanzrapport, Neiwiel vum 
Verwaltungsrot - sti grondsätzlech Ureegungen fir d’Nationalwalen an och eng Diskussioun zum Wuesstem 
am Fokus. 

 
 
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.  
 
Grad och an engem Waljoer resp. an Zäiten wou esou intensiv Debatten ëm d’Wuesstemsfro sinn. 
 
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 häerzlech an op  

d’Generalversammlung  
– de Kongress 2018 vum Mouvement Ecologique
e Samschden, 24. Mäerz 2018 vu 14.15 – 18.30 Auer 
am Oekozenter Pafendall, 6, rue Vauban, Luxembourg



• Begréissung duerch move.! 

• D’Wuert vun der Presidentin   

• De Bilan a Biller vun den Aktivitéiten am Joer 2017, mat engem Ausbléck an d’Zukunft vu 
 * Mouvement Ecologique  / move. 
 * Oekozenter Pafendall   
 * Stëftung Oekofonds   
 * Klima-Bündnis Lëtzebuerg   

• Finanzrapport vum Tresorier a vun de Revisoren - Décharge   

• Décharge vum Verwaltungsrot   

• Neiwiel vun de Membere vum Verwaltungsrot a vun de Keese-Revisoren    
Kandidature fir de Verwaltungsrot solle w.e.g. schrëftlech bis den 20. 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 den  
20. Mäerz wa méiglech schrëftlech beim Mouvement Ecologique erareechen (meco@oeko.lu, Tel. 439030-1).

Bréngt Är Memberskaart w.e.g. mat op d’Generalversammlung! 

1. Deel vum Kongress:  
Statutareschen Deel



Aus guddem Grond hannerfreet de Mouvement Ecologique schonn zënter ganz laange Joren de 
Wuesstemsdogma. 

Den Thema ass dann och endlech an der “Mëtt vun der Gesellschaft” ukomm. Mee d’Diskussiounen ëm de 
Rifkin-Prozess oder ëm “qualitative” Wuesstem weisen, datt d’Begrenztheet vun de natierleche Ressourcen 
nach ëmmer keen Thema ass an och de Fong vun de Problemer net ugeschwat gëtt.

Um Kongress wëlle mir déi grondsätzlech Iwwerleeungen vum Mouvement Ecologique zum Thema 
virstellen an diskutéieren. Unhand vun zentrale Beräicher, wéi Wirtschaftspolitik, Landwirtschaft, Natur- an 
Ëmweltschutz wëlle mir opweisen, wat mir ons vun der nächster Regierung erwaarden. (Dir fannt den Entworf 
spéistens ab dem Donneschden, 22. Mäerz online op www.meco.lu.)

Dëst soll an eng lieweger an interaktiver Form geschéien, wou jiddereen sech kann abréngen.

Duerfir: kommt laanscht an diskutéiert mat! Hëlleft och esou mat, datt de Mouvement Ecologique déi 
wichteg Akzenter am Kader vun de Nationalwalen an der Wuesstemsdebatt setzt.

No der Gespréichsronn gëtt et zum Ofschloss en Eirewäin / -jus.

Merci, datt Dir op d’Generalversammlung kommt!

Blanche Weber      Emile Espen
Presidentin      Trésorier

2. Deel vum Kongress:  
 

Nohalteg Entwécklung an national Walen 2018 : 
Weidere Wuesstem „à gogo“ oder endlech  
d’Erausfuerderungen fir d’Zukunft am Fong upaken?   
 
Ureegunge vum Mouvement Ecologique fir d’Nationalwalen a grondsätzlech Iwwerleeungen zum 
Wuesstem, der Wirtschaftspolitik, dem Verbrauch an der Belaaschtung vun eisen natierleche Ressourcen. 



No dem Kongress si mir frou géint 19.30 op eng 
kabarettistesch Liesung mam Roll Gelhausen  
(ongeféier 40 Minuten) «Vu bis - Wann dat alt riicht 
ausgeet» anzelueden, mat de flottsten Extraiten aus 
senge verschiddene Liesungen vun 2017.

Dono ass e gemeinsamt Iessen an eisem Bistro am 
Oekozenter Pafendall, dem «Oekosoph». 

Et gëtt e leckeren Buffet vu Naturata, natierlech bio. 

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

Buffet de Salade: Carottes au cumin, Fenouil à l’orange, Salade verte, Lentilles aux noix et persil, Salade de 
pommes de terre vinaigrette à la moutarde, Pâtes aux légumes et pesto

Buffet chaud: Fricassé de poulet aux citron et thym, Paëlla végétarien (végane), Curry de lentilles indienne 
(végane), Saumon au sésame, Riz, Gratin de pommes de terre, légumes du jour

Dessert: Gâteau végétale et choix de tartes maison

De Präis fir d’Iessen an d’Liesung ass: 35.-

Mellt Iech w.e.g. u fir d’Iessen bis spéitstens e Mëttwoch, den 21. 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 Zuch: aus dem Norden oder vun der Gare-Lëtzebuerg bis op d’Gare Pafendall-Kierchbierg, dann ca. 10 min. zu Fouss 
bis bei den Oekozenter. 

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. Am Pafendall si ganz wéineg Parkplazen).

Flotten Owend nom Kongress  
Kabarettistesch Liesung mam Roll Gelhausen an e 
gemittlecht Iessen am Oekosoph


