Referat Permakultur Danmark bestyrelsesmøde 11. nov 2015
Til stede:

Jens Hansen, Kurt
Holm, Cathrine Dolleris Ordstyrer:

Set kryds i
emner der skal
bringes til
dagsorden

Storedatter
Gruppe

Opgave
beskrivelse

Hvem er
ansvarlig
for opgaven?

Referent:

Cathrine Dolleris

Referat godkendt:

Er det færdigt?

Hvor langt i
processen?

Næste skridt

Christina, Ellis,
Candela, (Morten)

Moderpleje
Opdateret medlemsliste
sendes til Mira for at
kunne sende Tidsskriftet
korrekt ud. Det skete
ikke denne gang.
Jens

Jens sender opdateret
liste i aften.

Bliv aktiv

Vi er blevet kontaktet af
Alternativet omkring
oplæg i deres Madklub.
Cathrine holder et
oplæg om permakultur
for dem.

19. november

Økonomi

Der er lavet et forslag til
budget som vi skal tage
stilling til:
https://drive.google.com/
drive/folders/0B94O6KP
yteGaWVhpSkFGVDBp
X0E

Medlemspleje

Medlemmer

Vi kan overveje at bruge
foreningsadministrator.dk

Heidi, Ellis, Jens

Grete, Jens, Heidi,
Ellis, Candela, Sofie

Godkendes hvis ikke der
er indvendinger inden
næste møde.

Kurt, Morten

Vil gerne lave layout
om, så man kan se flere
indlæg over tid. Se fx
KBHFF - måske 12 små
felter hvor de ligger i. + Skal vi lave et menu
integrere Permakultur
punkt der hedder
Århus
"Lokale netværk"

Heidi, Jens

PR

EuPN nyhedsbrev
udkommet. Se her:
http://us7.campaignarchive2.com/?u=8db6a
ac2025cc7a6010dce6c6
&id=5ec2c32602&e=[U
NIQID]

Cathrine, Grete,
Christina, Jens, Ellis

Undervisning

Nyt diplom system er
godkendt af Nordisk
Møde. Se det på
hjemmesiden her:
http://permakulturdanmark.dk/omforeningen/certifikat-ogdiplom/diplom-ipermakulturdesign/

It

Kurt har kommentarer og
forslag til detaljering af
diplomprocessen som skal
behandles inden næste
årsmøde. Fortsættelse
Cathrine, Grete, Kurt,
følger.
Morten

Fundraising

LAND

EVS kan overvejes af
de enkelte

Cathrine, Kurt, Grete
Norge er i gang med at
lave LAND. De har fået
Erasmus+ funding til at
tage til England og
Danmark. Cathrine har
funding til at tage til
Norge og holde
seminar. Sverige er
også i process, vil søge
Erasmus+ næste gang.

LAND forsamling 4-6
december - alle er
velkomne fra
bestyrelsen og LAND
centre.

Permablitz

Det fælles bedste
x

Morten, Charlotte
Jens undersøger hvad
Ellis springer fra - hvem det kræver at være
vil tage over?
med.

Ellis, Cathrine, Candela

Kom godt igang

Morten, Christina

Alternativ økonomi

Lokale netværk

Cathrine, Grete,
LAND rådgivere:
Candela, Kurt, Anne,
Karoline, Annette,
Birgit,
Cecil, Ellis

Candela, Heidi, Jens

Tilføjelse til
handlingsplanen under
3.4 Netværk: 10. Lokale
netværk: Lokale
permakultur netværk
støttes og promoveres
Hjemmesiden skal
af forening som det
inkludere pk Århus.
findes
Menu punkt: Lokale
hensigstsmæssigt for
Netværk. Derunder
den lokale forening og
sider for hvert
netværk/gruppe/forenin PKDK. Forslag kan
g. Gøres hvis ikke der tages op næste gang
er indvendinger inden handlingsplanen
Cathrine, Ellis, Kurt,
diskuteres.
næste møde.
Jens

Pk Århus - vil gerne
være en underforening.
To store projekter:
Fælleshave og Park
med kommunale midler.

Nationale netværk

Internationale projekter

Nordisk PK festival: 4-7
august, Finland.
https://www.facebook.co EuPC i Italien i
m/TheNordicPermacultu september 2016 og
reFestival/?fref=photo Indien 2017

ECOLISE medlemskab
- besluttes at være med
næste gang der er
bestyrelsesmøde, hvis
der ikke er noget
indvendinger.

Forskning
Eventuelt

Cathrine, Kurt, Candela
Candela, Heidi

Mødedeltagelse - vi inviterer til diskussion om deltagelse i Modergruppemøde. Hvordan motiveres folk for at være med?
Face-2-face møde i bestyrelsen, gerne i Jan/Feb/Mar - inden April og Det Fælles Bedste og generalforsamlingen.

