BESTYRELSESMØDE 3.6.2014
Til stede: Birgit, Kurt, Heidi, Sara, Cathrine, Candela og Rune.

Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer og referent
2. Meddelelser
3. LAND
4. Grønt Netværk
5. EPT
6. PLANT
7. Mobiliteter
8. Hjemmesiden
9. Nyhedsbrev
10. Diplomlaug
11. Grøn paraplyorganisation
12. Visitkort
13. E-mails
14. Etik
15. Eventuelt

Referat:
1. Valg af ordstyrer og referent
Heidi Durhuus er udnævnt til ordstyrer.
Rune Olsen er udnævnt til referent.
Der er enighed om, at posterne går på skift i bestyrelsen.

2. Meddelelser
Ingen meddelelser.

3. LAND
LAND er i fremgang og der er godkendt endnu et LAND-center, Karoline og Tycho’s på Friland,
Djursland.
Vil iværksætte mere fundraising snarest.

4. PLANT
Intet nyt.

5. EPT
Veloverstået. 35 deltagere. Produceret meget undervisningsmateriale. Netværket blomster i Europa.

Mere info på Permateachers.eu

6. Grønt Netværk
Der er udsendt et brev fra det grønne netværk til beskæftigelsesministeriet vedrørende en grøn
beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesminister Mette Frederiksen har svaret tilbage og rost initiativet.
Candela vil gerne deltage i det Grønne Netværk.

7. Mobiliteter
Cathrine har ansøgt om EU mobilitetsmidler. Modtager videre svar om to uger.

8. Hjemmesiden
Der har været søgt en afklaring og eventuelle løsninger på mulige problematikker vedrørende ITløsninger. Heidi har med assistance stået for opgaven, men vil genoptage den på et senere tidspunkt.
Sune Scherfig har påtaget sig opgaven for, at finde de rette løsninger for LAND’s IT-behov.
Forum:
Der er udbredt ønske om et forum på hjemmesiden, og der overvejes muligheder for, at sikre succes
omkring det. En gruppe af indtil videre 4 personer er ved at blive dannet, som vil påtage sig opgaven –
fra bestyrelsen: Rune og Heidi.

9. Nyhedsbrev
Candela kontakter Karoline igen og aftaler nærmere. Det er besluttet, at vi skal udsende 4
nyhedsbreve årligt.

10. Diplomlaug
Der er én proces i gang i samarbejde med de andre nordiske lande.
En anden proces er i gang internt i Danmark blandt de danske diplom-aspiranter. Der er en
organisering på vej, og bestyrelsen vil søge at understøtte processen. Der er bl.a. taget kontakt til
England for, at undersøge mulighederne for, at få tilknyttet engelske vejledere – da muligheden for, at
få tilknyttet danske vejledere på nuværende tidspunkt er udelukket.
Det skal undersøges hvad interessen helt præcist er i Danmark.
Candela vil etablere et diplom-møde i august.
Heidi vil oprette et åbent dokument, som kan fungere som forum for diplomlauget.

11. Grøn Paraplyorganisation
Lars Myrthu arbejder allerede på, at etablere en grøn hovedorganisation.
I det Grønne Netværk er der i forvejen interesse for et tættere samarbejde, og det er muligt, at den
nuværende retning vil udvikle sig til en hovedorganisation på længere sigt.
Der er enighed i bestyrelsen om, at have tålmodighed og se hvor den nuværende udvikling bærer hen.

12. Visitkort
Enighed om et fælles visitkort, der kan uddeles hvor der ikke er behov for en hel folder.
Cathrine har udarbejdet et udkast til visitkort. Enighed om at arbejde videre med udkastet.
Det skal undersøges, at få en QR-kode på visitkortet som kan scannes af modtageren. Der er tvivl om
anvendelsen af QR-koden, og det vil blive diskuteret nærmere indtil tirsdag den 10. juni 2014.

13. E-mails
Enighed om at afsende fra foreningens e-mail adresse.
Man kan se hvordan det sættes op i dokumentet for dagsordenen – Heidi har indsat et link.

14. Etik
Der har været debat omkring hvordan foreningen skal forholde sig til permakultur-etikken i praksis.
Det er besluttet, at Heidi og Rune vil undersøge hvordan eventuelle retningslinjer for praktisk
anvendelse af permakultur-etikken kan se ud, og komme med konkrete forslag.

15. Eventuelt
- Ved næste møde skal referat fra både nuværende og forrige møde godkendes. Sidstnævnte blev
glemt denne gang.

