Generalforsamling 2014
5. april 2014 på Samsø
38 deltagere (alle medlemmer – sidste tre meldte sig ind før mødet.)
1.
2.
3.
4.

Ordstyrer: Tove Bang
Ref. Henning Hervik
Dagsorden blev godkendt
Beretning –
a. Karoline fortalte kort at bestyrelsen har gennemført mange opgaver og arrangementer i
årets løb. General forsamling, Nordisk møde, netværksmøder med PØ, LØB, LØS, Omstilling
Danmark, internationale arrangementer i øvrigt.
b. Cathrine fortalte om de projekter hun har stået for.
i. Jobshadowing i England.
ii. European Permaculture Teachers (EPT) projekt med Leonardo da Vinci Livslang
Læring midler. Projektperioden fra 2012 til 2014. Det ender ud i styrket netværk på
tværs af Europa og undervisningsmaterialer i permakultur se mere på
www.permateachers.eu
iii. LAND projekt. LAND koordinatoren, Cathrine, er i gang med vurderinger af LAND
steder sammen med en udpeget LAND rådgivergruppe. Der er besigtiget 3
(Svanholm skovhave ved Lev Bæredygtigt, Byhaven 2200 og Kærbakkens
Permahave ved Birgit Rothmann på Samsø). Der har været to orienteringsmøder
(Hallingelille og Friland) og en kapacitetsopbygningsworkshop for LAND rådgivere
med Louise Cartwright i København.
iv. Der er søgt nye midler under Erasmus+ midlerne til at støtte kapacitetsopbygning
af permakulturundervisere, specielt på LAND centrene. Der er søgt 216.000 kr.
c. Hjemmesiden er udviklet og der er fortsat behov for en udvikling – hjælp er velkommen!
Heidi Duurhus er i gang med at lave LAND kortet og kigger desuden på
administrationssystemer sammen med Michael Arnoldus. Sune kender til systemer til
integrering af opkrævninger, tilmelding til arrangementer mm. Elan kender også til
systemer. Samarbejde med andre foreninger kan gøre økonomien bedre.

d. Nyhedsbreve to gange om året. Alle opfordres til at melde ind med arrangementer.
e. Billedmateriale er også velkoment.
f. Kurser ved Lev Bæredygtigt – Skovhavekurser og PDC kurser. Og Permakulturhaven Myrrhis
har holdt kurser om flerårige grønsager og havebrug.
g. Jubilæum i 2015 – 25 år kan bruges som en markedsføring i forhold til gamle medlemmer.
h. Tidsskrift om Permakultur er blevet en del af kontingentet.
i. Bestyrelsens beretning blev godkendt.
j. Henning kommenterede udviklingen i medlemstallet fra 2007 og frem til dato.
5. Regnskabet blev gennemgået og der var et ønske om at der blev tilføjet en beregning af hvordan
foreningens egenkapital blev beregnet. GF godkendte regnskabet.

6. Der var ingen forslag til behandling – punktet udgik.
7. Kontingentforhøjelse diskuteret.Forslag 1: 50 kr i gave og 190 kr. i kontingent, hvis der søges
Lottomidler. Forslag 2: 50 kr. i gave og 150 kr i kontingent.
a. Det er vedtaget med flertal ved afstemning, at gaven ikke er frivillig.
b. Det er vedtaget at kontingentet stiger til 240 kr. i 2015, hvor 190 er almindeligt kontingent
og 50 kr er i gave, såfremt foreningen er berettiget og godkendt til at modtage Tipsmidler
og den nye bestyrelse/kassereren vil arbejde for det. GF vedtog at husstandskontingent
bliver 250 kr + 2 x 50 kr i gave.
c. Medlemsdatabase, velkomstmail mm skal komme i orden
d. Bestyrelsens administrative opgaver gennemgået og Bestyrelsens projekter nævnt
e. + diplomlaug,
8. Valg af bestyrelse
a. Annette, Lisbet, Henning og Karoline genopstillede ikke. GF takker for deres indsats.
Henning og Karoline vil bistå den kommende bestyrelses i overtagelsen af deres
arbejdsområder. Der skal snarest på det førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde
godkendes en kasserer. Kurt Holm melder sig, og hvis resten af bestyrelsen er enig, sættes
gang i overtagelsesproceduren til næste møde.
b. Følgende opstillede:
i. Cathrine Dolleris
ii. Rune (suppleant)
iii. Ellis Jensen
iv. Kurt Holm
v. Candela Vargas
vi. Birgit Rothmann
vii. Sara Møhlenberg (suppleant)
viii. Heidi (suppleant)
Alle blev valgt og Bestyrelsen vil snarest fordele opgaverne.
9. Revisor
a. Sune blev valgt
10. Evt.
a. På vegne af Byhaven 2200 fik Candela tildelt det første LAND center certifikat.
Herefter blev GF-2014 afsluttet.

