Permakultur Danmarks Generalforsamling 2017
Referat af generalforsamling afholdt 4/3-17 på Rolandsvej 5, 3480 Fredensborg

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af dagsorden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning.
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab.
6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling.
6.1. Vedtægtsændringsforslag. V. Bestyrelsen.
6.2. Forslag til brug af tipsmidler. V. Bestyrelsen.
7. Godkendelse af budget, herunder fastsættelse af kontingent.
7.1. Bestyrelsens ret til at indgå rabataftaler i.ft. tidsskrift og lokalforeninger. V. Bestyrelsen.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

1: Kirsten Gamst vælges som ordstyrer
2: Arendse Gulløv vælges som referent
3: Dagsorden vedtages
Forsamlingen godkender at indkaldelse til Generalforsamling og Forslag til Vedtægtsændringer er
udsendt rettidigt
4: Cathrine Dolleris gennemgår bestyrelsens årsberetning der godkendes af forsamlingen.
Årsberetningen kan ses i bilag 1.
5: Kurt Holm gennemgår revideret regnskab der godkendes af forsamlingen.
Hovedpointerne fra regnskabet er følgende:

-

I år 2016 er et underskud på 10.000 kr. Det skyldes dog at 40.000 kr. fra projektkontoen først
går ind på kontoen i år 2017 og derved først fremgår af regnskabet fra 2017.

-

Nogle udgifter er, som betaling af IT, dog ligeledes blevet skubbet til januar 2017

-

Det reelle overskud fra år 2017 forventes derfor at være ca. 15.000 kr.

Det fulde reviderede regnskab kan ses i bilag 2.
7: Kurt Holm gennemgår budget for år 2017 (punktet flyttes op da det logisk følger regnskab)
-

Bestyrelsen planlægger at få en sekretær til 20.000 kr. året til medlemsadministration.

-

Derudover fastholdes udgifter til LAND på 8.000 kr.

-

Sponsorpuljen er penge vi donerer til andre projekter. I år budgetterer vi med 2.000 kr. til
Indien. Disse penge kommer fra afholdelse af pdc-kurser registreret i PKDK.
o

Her stilles der forslag fra forsamlingen om at også gratis PDCer i fremtiden skal
betale et bidrag til puljen.

Budgettet for 2017 kan ses i bilag 3.
I forbindelse med kontingentet gennemgås kontingentfastsættelse.
●

Bestyrelsen foreslår følgende:
1. At et enkeltmedlemsskab fortsat koster 240 og husstandsmedlemsskab 350 kr
2. At vi skal kunne have lokalnetværksordninger hvor PKDK modtager 200 kr og
lokalforeningen derudover modtager tilskud de selv fastsætter
3. At vi skal have en solidarisk medlemskabsordning for 150 kr til studerende og
arbejdsløse

Diskussion:
2. Det skal være en mulighed at indgå et samarbejde mellem lokalforeninger og PKDK.
Lokalforeningen kan selv fastsætte kontingent og selv vælge om de vil indgå i samarbejde.
Det skal være et tilbud til allehusstandsmedlemsskab
3. Det bliver svært at administrere et studentermedlemsskab og vi skal støtte bladet
Beslutning:
1. Kontingentet fastholdes som 240 kr. for enkeltmedlemsskab og 350 kr. for
2. Bestyrelsen kan udarbejde særaftaler med lokalnetværk med tilbudsordninger på
begge foreninger
3. Bestyrelsen udarbejder et gennemarbejdet forslag til solidaritetsmedlemsskab der
kan tages op på næste års generalforsamling

6: Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling:

6.1: Forslag til vedtægtsændringer:
Ingen medlemmer har indsendt forslag til vedtægtsændringer.
Bestyrelsen fremlægger sine forslag. Forslagene går på at ændre paragraf 3, 9 og 12.
§3.
§3. i vedtægterne lyder:
“§ 3. Idégrundlag.
Foreningens virke bygger på følgende etiske principper:
1. Omsorg for jorden.
2. Omsorg for mennesker.
3. Videregive idéer, oplysning, viden og overskud, til støtte for punkt 1 og 2.”

Ændringsforslag
Forslag 1: Formuleringen “3. Videregive idéer, oplysning, viden og overskud, til støtte for punkt 1 og
2.” ændres til “3. En retfærdig fordeling af ressourcer.”
Forslag 2: Formuleringen “3. Videregive idéer, oplysning, viden og overskud, til støtte for punkt 1 og
2.” ændres til “3. En fair fordeling af ressourcer.”
Forslag 3: Formuleringen “3. Videregive idéer, oplysning, viden og overskud, til støtte for punkt 1 og
2.” ændres til “3. En ligelig adgang til og fordeling af ressourcer.”
Diskussion: Forsamlingen diskuterer de tre stillede forslag. Der argumenteres for at ligelig er mere
målbart end fair og retfærdig. Dog stilles der spørgsmål ved om PKDK har til opgave at fordele
ressourcer ligeligt.
Der foretages en afstemning om forslag 3. Af 39 stemmeberettigede stemmer 35 for forslaget, 1
stemmer imod og 3 stemmer blankt.
Personen, der stemte imod, fremfører at hun ikke synes at PKDK skal blive en politisk forening og at
ligelig er mere politisk end retfærdig og fair.
Forslag 3 er dermed vedtaget, men ifølge vedtægterne skal en ændring af paragraf 3 dog godkendes
af ¾ flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger. Forslaget bringes derfor op på næste
års generalforsamling.

§9.
Forslag til vedtægtsændringen trækkes tilbage af bestyrelsen, da der ikke andre steder anføres at et
medlem er en person der har betalt kontingent. Dette accepteres af forsamlingen
§12.
Bestyrelsen har forud for generalforsamlingen ændret ordlyden i ændringsforslaget til §12 for at
tydeliggøre hensigten. Vedtægt 12 foreslås ændret, fordi det er for risikabelt, at kassereren er
eneste tegningsberettigede: Derfor skal der fremover vælges en talsperson, der også er
tegningsberettiget. Desuden skal vedtægtsændringen imødekomme den proces, der gennemgås
under fondsansøgninger. Derudover ønsker bestyrelsen at udvide sig fra 5 til 7 medlemmer med
eventuelt 2 suppleanter.
§12. i vedtægterne lyder:
§ 12. Bestyrelsen.: “Bestyrelsen består af 5 medlemmer og eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen
konstituerer sig selv. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.”
Det nye ændringsforslag lyder:
§ 12. Bestyrelsen.: “Bestyrelsen består af 7 medlemmer og eventuelt 2 suppleanter. Bestyrelsen
konstituerer sig selv med en talsperson og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin
forretningsorden.”

Stk. 2. Foreningen tegnes af talspersonen og kassereren i fællesskab.

Stk. 3. I tilfælde af ansøgninger om projektbevillinger til foreningen beslutter bestyrelsen forud for
ansøgningen, hvem af de tegningsberettigede, der skal anføres som juridisk ansvarlig på foreningens
vegne. Beslutningen skal fremgå af referatet.”

Beslutning: Forsamlingen vedtager vedtægtsændringsforslaget
9: Valg af ny bestyrelse:
Fra den tidligere bestyrelse genopstiller: Arendse Gulløv, Laura Barnkob, Cathrine Dolleris, Kurt
Holm, Jens Hansen og Dan Fisker.
Derudover opstiller: Ruben H
 ernández, Mette Brodersen og Charlotte Louise Langdon.

Ny bestyrelse:
Alle opstillede kandidater vælges med forsamlingens godkendelse. Den nye bestyrelse består
herefter af Arendse Gulløv, Laura Barnkob, Jens Hansen, Cathrine Dolleris, Ruben Hernández, Mette
Brodersen og Charlotte Louise Langdon samt Kurt Holm og Dan Fisker som suppleanter.
10. Eventuelt
Der rejses spørgsmål fra forsamlingen om bestyrelsens planer om at søge og bruge uddelingsmidler
til en sekretær. Det anføres at bestyrelsen ikke kan ansætte uden at have fået det godkendt på
generalforsamlingen, men godt kan udbetale honorar eller sporadisk løn uden generalforsamlingens
godkendelse.

Referatet er godkendt på konstituerende bestyrelsesmøde 25/3-17, Kattekærstrædet 8, 4300
Holbæk af
Cathrine Dolleris_____________________________________________________________
Ruben Hernández Romero_____________________________________________________
Arendse Marie Gulløv_________________________________________________________
Jens Hansen_________________________________________________________________
Laura Vejen Barnkob__________________________________________________________
Mette Brodersen_____________________________________________________________
Charlotte Louise Langdon______________________________________________________
Kurt Peter Holm______________________________________________________________
Dan Fisker (ikke tilstedeværende)_______________________________________________

