Permakultur Danmarks Generalforsamling 2018
Referat af generalforsamling afholdt 12/5-18 på Spinderhallerne, 7100 Vejle

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer.
2. Valg af referent.
3. Vedtagelse af dagsorden.
4. Fremlæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning (bilag 1)
5. Fremlæggelse og godkendelse af revideret regnskab (bilag 2)
6. Bestyrelses og medlemmers forslag til behandling
6a. Anden afstemning om ændring af vedtægternes §3.
7. Godkendelse af budget (bilag 3) herunder fastsættelse af kontingent.
8. Valg af bestyrelse.
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt : hvad er dine ønsker for foreningens fremtidig arbejde? (bilag 4)
Den foreslåede ændring af vedtægternes §3 er:
"§ 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."
ændres til
"...
3. En ligelig adgang til og fordeling af ressourcer.”
Forslaget blev vedtaget på sidste års generalforsamling, men skal vedtages på 2 på hinanden følgende
generalforsamlinger med minimum 3/4s flertal.

Referat
1. Birgit Rothmann vælges som ordstyrer
2. Charlotte Lou Langdon vælges som referant
3. Dagsorden vedtages
Forsamlingen godkender at indkaldelse til Generalforsamling og Forslag til Vedtægtsændringer
er udsendt rettidigt. Dagsorden bliver vedtaget
4. Bestyrelsen gennemgår bestyrelsens årsberetning, der godkendes af forsamlingen
Årsberetningen kan ses i bilag 1.
Information som ikke fremgår af Årsberetning PowerPoint, men blev fortalt på
generalforsamling:
●

LAND- forsamling- næste LAND forsamling bliver hos Permakultur Thorshøj

●
●

●
●

●

Nordplus- Samarbejde med Finland, Sverige, Estland- Udbrede LAND netværket i
Norden og Baltikum
EVS- Vi er blevet akkrediterede til EVS. (European Volunteer Service) Der er mulighed
for at blive sendt til Spanien som frivillig. Kontakt bestyrelsen(at)permakulturdanmark.dk
Opstart af diplomaspirantgrupper: Grupperne er til for at støtte hinanden. På mødet
på Midtsjælland har der været en tutor med, i dette tilfælde Cathrine.
Underviserregister og administrative forbedringer- undervisere kan registreres på
hjemmesiden, og igennem dette vise hvilken kurser de har været på med beviser.
Underviserregisteret blev åbnet for få uger siden. Indtil videre er der kommet 7
undervisere på registret. Det er dejligt, hvis så mange som muligt kan lade sig
registrere. Det koster 50 kr. Registrationsproceduren forklares.
ForeningLET – Vi behøver ikke længere at rykke folk for betalinger. Nogen gang glipper
det og man skal tilmelde betalingsservice 2 gange, men ellers virker det rigtig godt.
Jens har fået honorar for at være Sekretær- han vil gerne give opgaven videre.

Spørgsmål fra forsamlingen og diskussion om årsberetning: Jeg har registreret min have med
Permakultur Danmark på en begivenhed – hvor kommer det hen? Det kommer på LAND kortet
Hvad er LAND? Læring Aktivitet Netværk Demonstration af Permakultur. For at blive godkendt
som LAND center, udfylder man et online spørgeskema som koordinatoren kigger på. Er det ok
kommer der en eller to rådgivere, som ser stedet, spørger ind til nogle ting, tager fotos og
skriver en anbefaling til resten af rådgivergruppen og ansøgeren. Man kan være LAND starter
efter godkendt ansøgning og indtil akkreditering som LAND center. Stedet skal vise
Permakultur, have læringsaktiviteter, og der skal være en PDC holder og sikker kontinuitet
mm.
Årsberetning bliver godkendt.
5: Mette Brodersen gennemgår revideret regnskab der godkendes af forsamlingen.

Hovedpunkterne som følger:
●
●

Overtagelse af kasserer rollen- Mette Brodersen har overtaget posten fra Kurt Holm
Medlemskaber: Budgetteret med 100,800, men vi har fået flere medlemmer, end vi
havde regnet med.
● Sponsorpuljen- for hvert Permakultur Danmark PDC certifikat gives 100 kr. til
sponsorpuljen. Sponsorpuljen støtter permakulturister fra udviklingslande til at
deltage i de internationale permakultur convergences - IPC.
● Overskud er kommet fra Tipsmidler og projektstøtte: Projektkontoen inkluderer
Erasmus+ projekter. Overskud herfra støtter læringsaktiviteter og LAND.
● Udgifter- Sekretær funktion: medlemsadministration var meget arbejde, så Jens har
fået honorar for sit arbejde. Denne opgave vil han gerne give videre. Hjemmesiden og
Tidsskriftet har kostet mere end i budgettet, fordi vi har flere medlemmer.
Det fulde reviderede regnskab kan ses i bilag 2.

6.a Afstemning om Vedtægtændringer
Foreslåede ændring: Idegrundlag,
1. Omsorg for jorden
2. Omsorg for mennesker
3. Videregiver ideer, oplysning, viden og overskud, til støtte for punkt 1 og 2.
ændres til...
3. En ligelig adgang til og fordeling af ressourcer
Baggrund til ændring- passer ikke til Permakulturens Etikker
Beslutning: Forsamlingen vedtager vedtægtsændringsforslaget
7. Mette Brodersen gennemgår Budgettet som godkendes af forsamlingen
Hovedpunkterne fra budgettet er som følger:
●
●
●
●

Regner med at medlemskontingent stiger +30.000 i forhold til 2017 (flere medlemmer)
Linje 110- sponsorpuljen fastholdes
Støtte fra tipsmidler- bliver sat til 0 kr. Det er ikke sikkert, at vi får dem.
5000 kr. –certifikater salg- nu har vi lavet certifikater for PDC kurser i Norden. Vi får
penge ind fra Sverige, Norge og danske undervisere.
● Vi regner med et underskud på 68.000 kr. Vi har ikke medregnet projektstøtte eller
tipsmidler. Spørgsmål er, om vi skal hæve medlemskontingent eller søge flere penge.
● Jens forventer at dele honorar pengene (for administrations arbejde) med en
medhjælper. Det bliver ikke så dyrt som det står på budgettet!
Spørgsmål og diskussion:
●
●

Hvor sikkert er tipsmidler? Ganske sikkert men vi kan aldrig være 100%
Er det en god ide at få støtte fra fonde osv.? Slots og kulturstyrelsen har ikke så
mange krav- bevillingsstørrelsen kommer an på, hvor mange medlemmer foreningen
har.
Det er et krav, at vi har et almennyttig formål. Foreningen skal afholde et vist antal
aktiviteter i forskellige dele af landet for at leve op til kravet om en landsdækkende
organisation. Det er kun anden gang vi søger, så det er ikke 100% sikkert. Vi har søgt
Velux fonden og Nordplus, men det er til enkelte projekter. Til foreningen som helhed
har vi ikke søgt andre fonde.
Budgettet blev godkendt af forsamlingen. Budgettet kan ses i bilag 3
I forbindelse med kontingentet gennemgås kontingentfastsættelse.
Bestyrelsen foreslår følgende: Kontingentet bliver uændret
Beslutning: Kontingentet fastholdes

8. Valg af ny bestyrelse:
Fra den tidligere bestyrelse genopstiller: Arendse Gulløv, Cathrine Dolleris, Kurt
Holm, Jens Hansen, Charlotte Langdon, Mette Brodersen, Ruben Hernandez Romero,
Derudover opstiller: Anders Birkelund og Dorte Fløjgaard
Ny bestyrelse:
Alle opstillede kandidater vælges med forsamlingens godkendelse. Den nye bestyrelse består
herefter af Arendse Gulløv, Jens Hansen, Cathrine Dolleris, Ruben Hernández, Mette
Brodersen, Charlotte Louise Langdon, Kurt Holm, Anders Birkelund og Dorte Fløjgaard
Bestyrelsen foreslår at suppleant roller bliver fastsat på bestyrelsens konstituerende møde.
Diskussion og spørgsmål:
●
●

●

Vigtig at vide hvem der er første og anden suppleant. Dem der rejser meget bliver
suppleanter.
Hvordan ved man, at de 2 nye bestyrelsesmedlemmer ikke bliver siddende på
sidelinjerne? Vi bruger sociokrati så alle kan komme til tale. Bestyrelsen har en flad
struktur. Suppleanter er alligevel lige så aktive som almindelige
bestyrelsesmedlemmer og er med til alle møder, hvis de ønsker det.
Arendse tænker at hun gerne vil stille op som suppleant. Dorte kunne også gøre det.
Ruben vil måske ud og rejse, så han kunne også tage suppleantrollen.

Beslutning: Suppleant-roller bliver fordelt på bestyrelsens konstituerende møde og en offentlig
udmelding laves derefter.

Sune Scherfig vil gerne fortsætter som revisor.
Beslutning: Sune Scherfig blev godkendt af forsamlingen som revisor.
9. Evt.
●

●

●
●

Spørgsmål: Hvordan kan vi få mere synlighed for kurser i Nordjylland? Vi skal lære
hinanden at kende. Folk kan sætte deres egne aktiviteter på hjemmesiden. Lokale
foreninger kan få en profil på vores hjemmeside, hvor de kan selv lægge deres
aktiviteter op. Forslag- udbyd kursus, hvor man kan lære, hvordan man sætte kurser
op. God ide!
PKDK har underskudsforsikring der dækker kurser- man skal være tilmeldt og
registreret. Har I et projekt som er usikkert, kan man spørge PKDK om
underskudsgaranti (max. 10.000 kr).
Dorte bliver rost! Kreativ og hurtig. Vi er nødt til at komme ud og forklare hvordan
verden kan bliver reddet ved at få mere kulstof ned i jorden.
Begivenheder- Nordisk Permakultur Festival 12-15. juli i Jondal Norge. Og EUPC – den
8-13. august i Irland.

Sidste del af mødet blev brugt på at møde hinanden ved bordene og finde ud af hvad
medlemmerne drømmer om i den nærmeste fremtid med hensyn til permakultur og i forhold
til foreningens arbejde.
Alle forslag og ideer samles kan ses i bilag 4 og vil blive yderligere behandlet af bestyrelsen.

