Bestyrelsesmøde d. 17.10.17
Tilstedeværende: Jens, Kurt, Laura, Lou, Mette, Ruben
Referant: Jens
Facilitator: Laura

Dagsorden
-

Valg af referant og facilitator
Godkendelse af dagsorden
Mailindlæg fra Cathrine og Arendse
Oplæg fra Laura - status på samarbejdet og muligheder
Beslutninger om - vi skal have truffet beslutninger om og fulgt op på:
Deltagelse i Fællesgruppen (FG) fremover, herunder eventuelt hvem der indkalder til og
laver dagsorden til næste møde.
Deltagelse i folketræf fremover, herunder eventuelt afklaring af kommunikation når Niels
er opereret og møde for folketræfarbejdsgrupper nu på lørdag d. 21. I vejle.
LØBs mail til fællesgruppen.
Generalforsamling/årsmøde.
Eksternt (beslutnings)referat. Der står i det interne at det vil blive lavet.
Afklaring i forhold til fondsansøgninger. Hvad er der søgt penge til allerede? Vil vi være
med til at ansætte en ny?
Næste møde?
Lægge på hjemmeside?
LAND-forsamling meget kort (Laura)

Referat
- Valg af referant og facilitator
Jens er valgt som referent, Laura som facilitator.
- Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen er godkendt.
- Mailindlæg fra Cathrine og Arendse
Tilstedeværende er opdateret omkring Cathrine og Arendses meninger.
- Oplæg fra Laura - status på samarbejdet og muligheder
Laura sætter de andre tilstedeværende ind i sagerne.

Spørgsmålsrunde til sidst:
Kurt opsummerer Cathrine og Arendses meninger. Cathrine foreslår at PKDK skal trække sig ud
af FG. Arendse Foreslår at vi bliver, og ser tiden lidt an.
Mette fremfører, at Laura bedst kan vurdere om det på nogen måde er realistisk at få et sundt
samarbejde op at køre. Men at det i hendes øjne ikke virker realistisk.
Ruben og Kurt mener begge, at det virker som om vi ikke har kræfter i PKDK til at være med i
FG. At vi skal trække os, ligesom Cathrine foreslår.
Mette spørger, om Niels og Tanja bare vil have os med i FG, sådan at de kan søge penge til de
ting de vil - altså sådan at PKDK kan skrive sit navn på ansøgningen til Gaia Trust. Laura mener
ikke, at de kun vil have os med af den grund. Men hun har opfattet, at det ville være ok, hvis
vores bidrag ved fortsat at sidde i fællesgruppen kun blev at bakke op om fondsansøgning og i
øvrigt at deltage på fællesmøder.
Jens mener at vi skal melde klart ud nu, at vi ikke vil være med, fordi det er det eneste vi har
kræfter til. Jens foreslår, at vi heller ikke skriver under på en ansøgning som vi egentlig ikke er
med til. Kurt nævner, at det er Jens og Mette der skal skrive under på en sådan ansøgning, da
det er de to der tegner foreningen.
Laura siger, at hun ikke har lyst til at være med overhovedet, men at det ville være godt, hvis vi
på en eller anden måde kunne støtte Niels og Tanja i at få Folketræffet op at stå. Men det virker
måske ikke realistisk, at de kan det. Det er også vigtigt, at vi som PKDK’s bestyrelse melder ud
til de enkelte arbejdsgrupper at vi melder os ud, men at projektet stadig har vores støtte,
forstået på den måde, at vi stadig synes det er et godt projekt.
På dette tidspunkt forlader Ruben mødet.
Beslutninger om - vi skal have truffet beslutninger om og fulgt op på:
Deltagelse i Fællesgruppen (FG) fremover, herunder eventuelt hvem der indkalder til og
laver dagsorden til næste møde.
Alle tilstedeværende bakker op om forslaget om, at PKDK trækker sig ud af FG.
Laura vil gerne have vi på et tidspunkt får snakket om hvordan vi får trukket os ud på en god
måde. Og vi kan jo se på om vi kan involvere os igen på et senere tidspunkt.
-

Forslag: Vi trækker os fra FG.
Forslaget er vedtaget, vi trækker os fra FG.
Deltagelse i folketræf fremover, herunder eventuelt afklaring af kommunikation når Niels
er opereret og møde for folketræfarbejdsgrupper nu på lørdag d. 21. I vejle.
Se under punktet "Generalforsamling/årsmøde".
-

Vi melder i mail til fællesgruppen ud, at vi ikke kan deltage på lørdag d. 21. og at vores bidrag til
folketræffet bliver jvf. beslutning under "Generalforsamling/årsmøde".
- LØBs mail til fællesgruppen.
Laura søger om godkendelse blandt de tilstedeværende til at sende LØB en mail som svar. Hun
vil gerne have hjælp fra en, til at gøre mailen kort.
Kurt mener, at et langt svar ikke er nødvendigt, fordi vi har trukket os ud af FG.
Jens skriver et udkast, som Laura kan godkende og rette i.
- Generalforsamling/årsmøde.
Forslag: Vi, som forening, deltager som “gæst” til Folketræffet. Altså vi holder vores GF og
Årsmøde der, samt at vi kan have en bod på træffet.
Forslaget er vedtaget.
- Eksternt (beslutnings)referat. Der står i det interne at det vil blive lavet.
Laura har det dårligt med, at vi bare løber fra vores ansvar FG, når vi har lovet at lave det
eksterne referat.
Kurt mener, at Laura skal lade opgaven ligge, med mindre Tanja og Niels specifikt beder hende
om at lave det igen.
Afklaring i forhold til fondsansøgninger. Hvad er der søgt penge til allerede? Vil vi være
med til at ansætte en ny?
Vi vil ikke være med til at skrive under på en fondsansøgning, da vi ikke sidder i FG. Vi kan godt
melde ud som forening, at vi bakker op om ansøgningen, i den forstand at vi som forening siger
“vi mener det er godt at den bliver lavet, vi håber pengene kommer”, hvis FG spørger os.
-

- Næste møde?
Der er ikke basis for et næste møde om dette emne, da vi melder os ud af FG.
- Lægge på hjemmeside?
Jens sender dette referat til de andre mødedeltagere, som godkender det, eller indsender deres
forslag til rettelser inden kl. 22 i dag. Efter det skæringstidspunkt er referatet godkendt, og Jens
lægger det op på hjemmesiden.
-

LAND-forsamling meget kort (Laura)

LAND-centrenes bidrag til DFB (i form af en bod) diskuteres på LAND-forsamlingen i november.

