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Se sammenfatning af bestyrelsens arbejdsopgaver her

Struktur
* Som bestyrelsesmedlemmer varetager vi en række opgaver, som fordeles så formalia
fungerer og bestyrelsen fremstår godt.
* der er altid to om en opgave, en der har ansvaret og en der er sparringspartner (behøver ikke
være fra bestyrelsen )
* Flad struktur. Alle i bestyrelsen må udtale sig. Er man i tvivl, så skriv til de andre om at de må
udtale sig inden en tidsfrist.
* eneste udpegede person er kasserer, da denne er juridisk ansvarlig overfor banken
* man laver de opgaver man kan magte. Det er lov at give den videre, og hvis ikke nogen vil tage
den, så lade det falde.
* holder skype møde den første tirsdag i hver måned kl 19:30

Indkaldelse til møder/GF
Ansvarspersonen sørger for at formalia er i orden. Deadlines overholdes i forhold til vores
vedtægter. Lige efter sidste møde oprettes nyt dagsorden dokument i google docs med standard
dagsorden. Så kan alle skrive ind i dokumentet indtil fem dage inden mødet. Der sendes en
påmindelse ud syv dage inden mødet.
* Rune sender påmindelse og indkalder.
De faste punkter er:
Dagsorden:
1. Valg af ordstyrer & referent
2. Meddelelser
3. LAND
4. Grønt Netværk
5. EPT
6. PLANT
7. Mobiliteter
8. Hjemmesiden
9. Nyhedsbrev
10. ...
11. Evt.
Møder
Til det konstituerende bestyrelsesmøde betales rejseudgifter imod modtagelse af bilag.
Kasseren modtager bilag fra alle og overfører det ansøgte beløb.
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Økonomi
Kasserertjans
Varetager vores økonomi og budget.
Kurt Holm er udpeget til kasserer.
Der er underskrevet en erklæring af alle bestyrelsesmedlemmer til banken.

Foreningens adresse
Permakultur Danmark
co/Kurt Holm
Skovgårdsvejen 8
3700 Rønne

Kontingent
Hidtidig praksis er at indbetaling et regnskabsår dækker kontingent i et kalenderår. De få som har
indbetalt i december med angivelse af at det var kontingent indbetaling for næste år har fået det
registreret som kontingent for det kommende år.
Kontigentent kører fra 1.januar hvert år. Melder man sig ind måneden efter (feb), betaler man en
måned mindre. Person medlemskab koster 240/12=20kr mnd, så betaler man for det antal
måneder, der er tilbage af året. Dette gælder nye medlemmer der kommer ind (man kan ikke
fravælge x antal måneder). Husstandsmedlemsskab koster 350/12= 30kr.

Fundraising
Her et kæmpe potentiale for nye projekter og øget foreningsliv. Vi skal bruge en person, der med
snilde og præcision  og motivation har lyst til at søge fonde mv. om støtte til foreningen. Måske
skal vi benytte os af allerede eksisterende lister over potentielle fonde, så vi i tilfælde af nye
initiativer har let ved at søge? Lottomidler er til drift af foreningen og bør søges.
LAND projektet har en Pulje til tilskud til LAND aktivitet. Hvis den bruges meget, kan der søges
flere penge til puljen.
Vi skal undersøge at søge Lottomidler. Grønne Ildsjæle er i gang med en høringsrunde, som
afsluttes 26. maj. Vi kan skrive et høringssvar. se
https://hoeringsportalen.dk/Hearing/Details/29717

Birgit og Cathrine vil gerne se på ansøgninger.
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Ellis, Heidi, Kurt, Candela vil gerne sparre (hjælpe til med ansøgning).

Public Relations
Vi kan snildt blande os mere i offentlig debat o.lign., komme med udtagelser, sørge for flere PK
artikler i magasiner og ugeblade. Vi skal bruge en person, der har interesse i at koordinere vores
indlæg, så vi som forening får et ansigt ud ad til. Vi bør arbejde på at få en egentlig
kommunikationsplatform, standardiseret udtryk på tekst, hjemmeside, logo osv.
Cathrine arbejder på det løbende, vil gerne have hjælp

Nyhedsbrev
Nyhedsbrevet udsendes d. 21. hver tredie måned. Det er bestyrelsens opgave at få informeret
medlemmer om de initiativer og projekter som vi har  eller kender til. Indlæg kan være diverse.
Hermed opfordring til at sende indlæg til skriveren! Det er gratis, dvs ligger på hjemmesiden og
bliver sendt ud per mail til alle på mailinglisten.
Candela står for det, og
Karoline bliver betalt (igennem LAND projektet) for at komme med nyheder fra LAND.

Henvendelser og emails
Vores emaillister skal holdes ajour. Bl.a. skal bestyrelseslisten opdateres. Vores medlemmer
skal vide, hvem der er med på groupcarelisten. Den ansvarlige får til opgave at få løst mysteriet
om vores emailliste, hvordan redigerer vi den? Hvordan kan vi bruge emaillisten bedst muligt
uden at spam'e folk?
Vi modtager via hjemmesidens kontaktformular og email jævnligt henvendelser fra folk i nær og
fjern. Alt fra wwoof'ere til lokale aktørgrupper.
Vi laver en gruppe på tre til at besvare mails. De tre har ansvar for at videresende mails til rette
vedkommende.
* alle henvendelser skal besvares.
* eksterne henvendelse bør bevares fra post@permakulturdanmark.dk
* mailsene tildeles etiketter, undtagen LAND, som har sin egen mail.
* se på den engelske struktur mht mails struktur. De er gode til struktur !
Rune (særlig interesseret i kommunikation),
Heidi (særlig sætte op system) og
Sara (særlig få tilbage gamle medlemmer) passer mails
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Hjemmeside
Vores hjemmeside er vores ansigt nummer ét til verden. Den skal holdes opdateret, være
interessant at åbne fra uge til uge. Det er bestyrelsens opgave at sende indlæg, referater,
billeder, nyheder mm. mm. der skal lægges på siden og efterspørge det samme blandt
medlemmer.
Ellis er ansvarlig for hjemmesiden og Rune er sparringspartner.

Folder
Vi har en folder, som snart skal genoptrykkes eller laves ny, med nye priser for medlemskab.
Vi er næsten tom...eller Cathrine finder ud af hvor mange der er i 'krogene'.

Visitkort
Alle i bestyrelsen ønsker visitkort. Alle skriver tekst som sendes til Cathrine.
Cathrine står for tryk og design

Sociale medier og forum
Permakultur i Norden på Facebook er den mest aktive. Andre medier er mulige. Vi har haft et
forum på ning, som ikke havde særlig stor success. Vi opretter et forum som widget i
Wordpress. Det er gratis at læse, men man må logge ind (kun for medlemmer) for at lave
indlæg.
Rune og Heidi opretter forum på hjemmesiden

Stande & markeder
Jeg tror vi vil gøre klogt i at få dannet os et overblik over potentielle markeder i hele Danmark,
som vi med fordel kan deltage på med en lille mobil stand (m. blade, foldere og evt. bøger).
Dernæst kan vi engagere medlemmer til at deltage og være vores ansigt ud ad til. Vi bør have
mindst to stand kits. Bestyrelsen vil opfordre medlemmer til at deltage til arrangementer for
foreningen.
Heidi ansvarlig for at samle det Københavnske kit.
Heidi spørger Karoline om hun kan have et kit som er til Jylland.
Birgit er ansvarlig for at have en liste over arrangementer, som foreningen kan deltage i.
Alle i bestyrelsen kan skrive til Birgit med tips om arrangement.
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Samarbejde med Lev Bæredygtigt  Permakultur Tidsskriftet
Vi har i 2013 aftalt med Mira og Esben at vi har en side i Tidsskriftet til foreningsnyt. Medlemmer
af foreningen får automatisk tidsskriftet. Nyhedsbrev i bladet skal koordineres med de andre
nyhedsbreve. Sæt dato på nyhedsbrevet (så man undgår at skabe forvirring mht uddaterede
nyheder).
Candela og Karoline står for indlæg i Tidsskriftet.
Kurt styrer i forhold til økonomi,
Ellis er kontaktperson i forhold til samarbejdet generelt.
Generelt om tidsskrift tilbudene
Vi laver 2 tidskrifter pr. år og går op på 40 sider som alle er i farver. Hver forening får 1 side til foreningsnyt.
Alle kan komme med permakultur arrangementer til kalenderen.
Tilbudende er således lavet efter at vi får trykt danske tidsskrifter og svenske tidsskrifter. På forsiden skifter
vi alle 4 farver så alt tekst forbliver i farver selv om der er 2 sprog. Inde i tidsskriftet skifter vi kun den sorte
farve så det kun er tekst der bliver skiftet, men billedopsætningen forbliver den samme.
Vi forestiller os at diplomansøgninger vedlægges bladene til foreningernes medlemmer i sort/hvid. Nogle af
dem kan evt. trykkes som artikler i selve bladet hvis vi vurderer at de er egnet artikkelstof.
Vi har valgt at alle deles lige om tryknings udgifterne, da vi synes det er lige så vigtigt at det kommer på
svensk som på dansk.
Tilbud danske abonnenter:
128kr/abonnent/år inkl. forsendelse hvis I står for opkrævning hos abonnenten.Vi foreslår at vi forsat sender
det ud da vi lige har abonnenter nok til at få statens portestøtte. Hvis Permakultur Danmark vil have en stak
og selv sende ud bliver det altså samlet set en dyrere pris. Vi kan jo altid aftale hvis der skal lægges noget
ekstra ved i de konvolutter der er til medlemmer af permakultur Danmark

Nationale Netværk
Vi har mulighed for at fremstå stærkere som forening, hvis vi bliver aktører i de netværk som
findes. Der har været forsøg med regionale netværk (Mira og Jo), uden succes.

LAND netværket
LAND er PKDKs eget projekt og en strategisk vigtig satsning på et nationalt netværk. Der bakkes
200% op omkring LAND, da det kan blive PKDKs vigtigste udviklingsvej og brand i fremtiden.
LAND er støttet af Puljen til Grønne Ildsjæle under Miljøministeriet for 2014. Cathrine er LAND
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koordinator og bliver lønnet ud fra det budget, der er søgt om hos Grønne Ildsjæle. Der skal
fundraises yderligere til LAND, dels til koordinatorens post, til materialer og til de forskellige puljer
i LAND: se
https://docs.google.com/forms/d/1dOy9ZtBWJrAtkuZYJPbhuFwmvVXmUSGEjl1krIVXx4I/viewfor
m
Det er muligt at være på LAND kortet som permakultur medlem, så man kan finde nogen i sit
område. Der skal laves et kort, et medlemssystem, personlige sider inden September.
Regnskabet skal afleveres inden udgangen af december 2014. Budgettet er 7500 kr og
løsningen skal leve op til permakulturens etikker.
Heidi og Rune bruger to uger (sønd 25.maj) på at researche, hvordan etikkerne oversættes til IT
løsninger.
Cathrine bruger de etiske løsninger og finder en IT person, der kan udføre opgaven indenfor
budgettet.

GNBO
Kirsten Gamst har indtil nu repræsenteret os i GNBO (Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig
Omstilling), men her kan vi måske finde en afløser for hende.
Rune kontakter Kirsten Gamst for at høre om netværket stadig er aktivt.

RCE UBU
PKDK er medlem af RCE UBU (Regional Center of Expertice indenfor Uddannelse for
Bæredygtig Udvikling). Lars Myrthu fra Økonet er en af grundlæggerne af UBU. Kontigent er
betalt for 2014
Cathrine er ansvarlig og Kurt sparrer.

Grønne foreninger
vil danne arbejdsgrupper hvor foreningen bør være med. Ølejr i 2015 til at forberede 2016 i Lejre.
De ønsker også at være mere politisk aktive.
Cathrine er ansvarlig, og Ellis og Candela sparrer.

Handlingsplan
Cathrine er startet på at skrive handlingsplan. Den er blevet brugt som baggrund for fundraising,
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men er ikke færdig og bør revideres sammen med den nye bestyrelse, se:
https://docs.google.com/document/d/1WyXSD1BH_5XnXtC6qIWhjtmIwT8Uiscu6XCGqJjurFg/ed
it#heading=h.v30e6l8uduc3

Internationale projekter
European Permaculture Teachers
EPT Leonardo Partnerskabet har åbnet muligheden for at vores medlemmer dygtiggøre sig
som undervisere. Opgaven her er at holde kontakten til partnerskabsgruppen og arrangere
næste møde i maj på Friland. Cathrine har det økonomiske ansvar for projektet. Afsluttende
møde er i juli i Bulgarien umiddelbart før EUPC. Cathrine redigerer “EPT newsletter” som er en
service til det europæiske netværk (god mulighed for at annoncere internationale kurser).
Kurt vil gerne være med både nationalt og internationalt, især på undervisningsdelene.

Erasmus+
1) Mobiliteter i Europa til undervisere. 12 mobiliteter i 201415.
2) Strategisk Partnerskab PLANT  Permaculture Learning, Action, Network and Demonstration.
England er lead, partnere Tyskland, Frankrig, Tjekkiet og DK. PLANT er en international
udvidelse af LAND. Se mere på: http://permakulturdanmark.dk/plantansoegningsendtafsted/
Henning og Cathrine har i fællesskab tegningsret til en projektkonto for EU projekterne.
Tegningsret følger kasseren.

Aranya projektet i Indien
Projektet køres af Lisbet Nielsen og Jette Hagensen. Henning og Lisbet fortsætter med at køre
regnskab og projektkonto indtil projektet lukker i 2014.

IPC fonden
International Permaculture Convergence (IPC) fond for mindre bemidlede til at komme til
convergence. Har været bestyret af Tony.
Kurt finder ud af hvordan det går.
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Uddannelse
Diplomlaug
Diplomlauget gik i gang i 2012 og gik så i stå igen fordi vi ikke havde tilfredsstillende vejledning. Vi
har overvejet at få en engelsk diplomvejleder. For tiden er Henning, Karoline, Tycho, Cathrine,
Anne Moloney, Henning, Annette Nielsen, Candela, Rune mfl. i diplomlauget. Den skal tages op
igen snarest, så vi kan få diplomeret os, begynde at undervise mere og få gang i udbredelsen!
Få gang i diplomlauget. Forslag er at lauget bruger en independent route  vejleder fra England
som kommer til DK og vejleder. Det koster penge (ca 465 pund pr diplom). Vi taler mere om det
til Nordisk møde.
Måske en god fondsansøgning, at vi er mange der vil tage diplom.
Kunne vi gøre noget med opbygningen, der er meget langt fra certificat til diplom.
Cathrine og Kurt vil tale med diplomvejleder Peter Cow, som er her i slutningen af maj.

Introkurser
for eks. til Vej & Park. Opgaven kunne være at lave et pilotprojekt med en kommune og et udvalgt
grønt areal tæt på en skole el.lign. En arbejdsgruppe kunne igangsætte og udarbejde
undervisningsmateriale... Mere herom på et møde! Men eet er sikkert. Tiden er i vores favour!
Kommunerne vil gerne fremstå visionære og grønne.
Kurt: Vil gerne være med her.

Begivenheder
Nordisk Permakultur Festival
Startet af Karoline i 2011 og har rejst til Sverige og Norge i mellemliggende år. Bestyrelsen vil
gerne at festivallen gerne må organiseres i foreningens navn. Foreningen er dog ikke økonomisk
involveret, dvs hæfter ikke for over eller underskud. Karoline arrangerer festivallen. Angående
betalingsløsning: evt. lave aftale med PØ, så der er en betalingsløsning ?
Cathrine spørger Karoline.
Bestyrelsen vil holde et lille møde fredag 15.aug.
Kan vi finde nogen til at holde workshop om at holde workshop?
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Permakulturrundrejse
Besøg til relevante og spændende permakultursteder i Europa/England/Skandinavien for
inspiration og indleven for medlemmer og interesserede.
Birgit har planer om en tur til det sydvestlige England.

