Bestyrelsesmøde tirsdag den 1. juli 2014
Til stede: Ellis, Birgit, Cathrine, Kurt og Rune

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Godkendelse af referat
3. Meddelelser
4. LAND
5. PLANT
6. EPT
7. Mobiliteter
8. Grønt netværk
9. Hjemmesiden
10. Nyhedsbrev
12. Visitkort
13. Eventuelt

Referat:
1. Valg af ordstyrer og referent
Ellis er udnævnt til ordstyrer.
Rune er udnævnt til referent.

2. Godkendelse af referat
Referatet for forrige bestyrelsesmøde – 3/6-2014 er godkendt. Dog skal dokumentet på hjemmesiden
laves om til en PDF-fil.
Referatet for det konstituerende bestyrelsesmøde - 10-11/5-2014 - er godkendt.

3. Meddelelser
Rune har taget kontakt til GNBO (Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling) og er tilmeldt
deres mailliste. Rune fungerer nu som repræsentant for Permakultur Danmark i netværket. GNBO har
iværksat projekt Plan2B, som arbejder med udvikling af bæredygtige arbejdspladser i samarbejde
mellem fagbevægelse, forskere og praktikere. Plan2B har base på AAUC i Sydhavnen, København.
Kurt melder at han endnu ikke er helt på plads som kasserer. Han mangler at få en kopi af Candela’s
og Birgit’s sygesikringsbevis, som han skal sende til Merkur Bank.

Ellis vil undersøge hvor længe bestyrelsesposterne varer, da der er uklarhed omkring det.
Generalforsamlingen til næste år skal eventuelt vedtage hvor længe posterne skal besiddes.
Cathrine foreslår, at vi snart går i gang med forberedelserne til Permakultur Danmark’s 25 års
jubilæum til næste år. Det besluttes at der skal oprettes et åbent dokument, som kan fungere som
forum for idéer indtil næste bestyrelsesmøde.
Dokument for 25 års jubilæum:
https://docs.google.com/document/d/1dzp97y1VHVBkiCAxeaRLSeesW84_rIcokU7U8AxGfAc/edit#
Der har været henvendelse fra Tove Christensen som arbejder for, at der skal være en økologisk
gartneriuddannelse i Danmark. Bestyrelsen har svært ved at se, hvordan foreningen kan hjælpe
udviklingen på nuværende tidspunkt.
Permakulturister fra Island har taget kontakt til foreningen, og ønsker vejledning. Cathrine vil tage sig
af det.

4. LAND
Medlemssider for LAND-centre er i gang.
Der bliver lavet et separat nyhedsbrev for LAND – det bliver sendt ud hurtigst muligt.

5. PLANT
Intet nyt. Venter på afgørelse fra EU.

6. EPT
Cathrine, Kurt, Karoline og Tycho tager til Bulgarien, hvor sidste EPT-møde afholdes.
Hvis man har relevante nyheder på europæisk plan bedes man henvende sig til Cathrine, som skriver
nyhedsbrev for EPT.

7. Mobiliteter
Vi har fået 67 point ud af 100 mulige, og er dermed sat på venteliste. Inden 31/12-2014 får vi en
tilbagemelding.

8. Grønt netværk
Der er iværksat et par initiativer:
”Omstillingsagent” – 6-ugerskursus for ledige.
”Grønne agenter” - weekendkurser omkring omstilling.
For mere information, kontakt Ditlev Nissen fra LØS.
Omstilling Danmark holder en stor konference den 2. september omkring bæredygtigt landbrug.

9. Hjemmesiden
Ellis og Rune står for hjemmesiden. Ellis mangler at blive sat ind i hvordan hjemmesiden fungerer –
det bliver ordnet snarest. Det ønskes at hjemmesiden bliver opdateret oftere.
For at komme højt op i Google-hits kræver det, at hjemmesiden opdateres dagligt.

10. Nyhedsbrev
Candela har meddelt, at Karoline har trukket sig fra nyhedsbrevet. Candela står dermed alene med
posten på nuværende tidspunkt.
Ellis melder sig til posten og tager kontakt til Candela, så de sammen kan finde ud af hvordan
nyhedsbrevet skal organiseres og hvad næste skridt skal være. Det er ved at være på tide, at udsende
næste nyhedsbrev.
E-mail og åbent dokument fra Candela vedrørende interessen for diplomlauget foreslås medtaget i
nyhedsbrevet.

11. Visitkort
Bestyrelsen bedes give feedback på udkast til visitkort som Elan og Rune har udarbejdet – det vil
foregå som e-mail korrespondance. Målet er, at der tages en endelig beslutning senest til næste
bestyrelsesmøde, så visitkortet kan sættes i trykken derefter. Det er besluttet, at der kun skal laves ét
visitkort – med forside og bagside.

12. Eventuelt
Angående Foodstock-markedet hos Camilla Plum sidst i august: Birgit deltager på markedet som
tovholder for PKDK-standen. Ellis vil sende en mail ud til medlemmerne og spørge om nogen vil være
med til at hjælpe til.
Kurt spurgte om foreningen skal være større eller køre på lavt blus som hidtil? Sidste år i forbindelse
med LAND ansøgningen blev det besluttet at gøre foreningen større. Det er besluttet at ved næste

bestyrelsesmøde skal handlingsplan for foreningen tages op. Cathrine har i forvejen arbejdet med en
handlingsplan, som der kan tages udgangspunkt i. Læs her:
https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/edit

