LAND forsamling 2015
december 2015
Kattekærhus
LAND center, Orø

Næste møde: 11-13 November 2016!

Til stede var: Aiah Noack, Anne Moloney, Freja Johnsen, Jens Hansen, Birgit Rothmann, Kurt Holm, Cathrine
Dolleris, Cecil Rye Olsen, Karoline Nolsø Aaen.

Internt samarbejde og kommunikation i LAND
netværket
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Om lørdagen havde vi en skøn 3 timers workshop, hvor vi i fællesskab designede strukturen for
LAND netværkets interne kommunikation og samarbejde. I workshoppen deltog som LAND center:
Cecil fra Inspiratoriet på Samsø, Birgit fra Kærbakkens Permahave på Samsø, Anne fra Fejø
Retreat, Kurt fra Karensminde på Bornholm, Karoline fra Myrrhis på Friland, Aiah fra
Naturplanteskolen og Cathrine fra Kattekærhus på Orø, i alt 7 centre ud af 9 mulige.
Vi nåede frem til et firedelt design for det interne samarbejde og den interne kommunikation, som
handlede om vision, kompetenceudvikling, struktur og commitment. Designet evalueres og
tilrettes løbende ved hvert årsmøde i årene fremover.
Som netværk gør vi følgende:
VISION
Uden en vision er der ikke grund til at have et design for noget som helst, det er visionen, som skal
gøres til virkelighed, båret af LAND netværkets interne samarbejde og kommunikation.
Samfundet kalder på os. Vi skal være klar til at matche den efterspørgsel som kommer på designs,
undervisning, og andre tjenesteydelser samt de produkter, som LAND centrene i øvrigt har. Det er
både de lokale netværk, dér hvor vi bor, samt de grønne organisationer som efterspørger det, som
vi har at byde ind med. Det er vigtigt at alle ikke skal det samme, nogen underviser, nogen designer og så
videre.

KOMPETENCEUDVIKLING







vi får større kendskab til hinandens arbejde, blandt andet ved at bidrage til nyhedsbrevet, som
Cathrine skriver
lægger vore kompetencer på hjemmesiden i forbindelse med omtalen dér og bruger hinanden for
at kunne løse de opgaver, som samfundet stiller os
linker på vores egen hjemmeside til de andre danske LAND centre
opkvalificerer os løbende via kurser og rejser
noget kan finansieres gennem Erasmus+
forbedrer os i forbindelse med at vi formidler mere

STRUKTUR





Hvert nyt LAND Center ser vi som en selvstændig plante i et netværk af forskellige planter med høj
diversitet. Alle planter er forbundet.
Bestyrelsens “dattergruppe” vedrørende LAND (lige nu er det Cathrine, Kurt, Candela og Ellis, som
udgør denne LAND-“dattergruppe”) ser vi også som en plante, som tilføres næring fra alle
planterne i netværket ved at hvert LAND-Center, LAND-Starter og LAND-Spire sender information til
“dattergruppen”.
Koordinatorfunktion. Selv om der lige nu ikke er penge hertil, tilbyder Cathrine fortsat at påtage sig
denne rolle.
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COMMITMENT






Vi holder et fysisk møde een gang om året i 2. weekend i november. Nye LAND centre skriver under
på at de vil deltage i et sådant årligt træf. Allerede godkendte centre skriver under efter de første 2
år, når centret skal gen-godkendes. På træffet præsenterer hvert center, hvad der er sket på
centret i løbet af det forgangne år, så vi opbygger en løbende fortælling om, hvad vi har gjort og
lært, dels på det enkelte center, dels i netværket.
DET FÆLLES BEDSTE er obligatorisk for LAND centrene (fælles generalforsamling hvert andet år) –
vi holder workshops, har en markedsbod eller andet som skaber synlighed og giver os en konkret
øvelse i at samarbejde. Dette skriver hvert LAND center også under på at man er villig til at bidrage
til.
Vi afholder solidarisk afrejseafregning i forbindelse med disse årlige/to årige træf, hvis der ikke er
finansiering fra andre steder.

Evaluering, vision og aktiviteter for 2016
Hvad er gået godt på LAND centrene?













Flere gæster og frivillige på besøg.
Der er gang i medierne: bøger og film.
Der bliver etableret flere bede, mere selvforsyning, vækst i skovhaverne
Kursusaktiviteter bedre organiseret, permakultur og bæredygtighed fylder mere og mere
Undervisning i permakultur hver uge med lokale og frivillige forståelse for struktur og
sammenhæng. Der bliver prøvet kræfter med forskellige undervisningsformater.
Intern uddannelse til frivillige – Perma Party Program
Monitorering af planting, høst, udbytter mv. som er
vigtig for planlægning og planlægningen af
årskalenderen
Flere i gang med diplomprocessen
Ro på byggeri og haver giver mere overskud til
undervisning og balance imellem privatliv og
undervisning, gæster, rundvisninger, kurser. Rutine i
undervisningen giver ro.
Lokalt styrkede netværk omkring LAND centre og
engagement i lokale projekter med blandt andet
kommunen.

Hvad er gået godt i LAND netværket?


Dejligt at være på besøg hos andre LAND centre
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Diskussion omkring hvordan vi kommer videre
Gode aktiviteter: Formidlingsworkshop, Årsmøde, Nordisk møde, People and Permaculture
Lokale netværk styrket
Spændende at være del i godkendelsesprocess – overvejelser, kriterier.
Mobiliteter til Europa
To LAND godkendelser i år: Vitsøhus og Kattekærhus
Bedre kendskab til netværket ved at arbejde med internt kommunikationsdesign.
Det Fælles Bedste samarbejdet som lægger op til mere samarbejde mellem foreninger og
indflydelse på kommunevalget 2017. Politisk dimension betydningsfuld.
Koordinatoren fortsætter på trods af manglende funding.
Netværket vokser stadig selvom det har været lidt stille. Ting tager tid
Logoet/akkrediteringen er vigtig – det betyder at skeptiske folk kan læse om LAND netværket, man
står ikke alene med permakulturen, styrkelse af troværkdighed af permakultur og LAND centrene.
Regnskabet opgjort i maj og godt afsluttet.
Opbakning fra gruppen holder motivationen oppe

Hvad har været udfordrende på LAND centre?







Vejret – kommet for sent i gang
Tid og penge
PDC kursusforløb opgivet
Alt for mange opgaver, stort arbejde og store steder
Ude af balance
Mange roller og grupper af mennesker at forholde sig til
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Hvad har været udfordrende i LAND netværket?






Mangler handling ind i netværket
Funding mangler fra nu af, der skal lægges nyt budget
Ingen fornemmelse af netværk
Mangler at mærke kontakt med andre LAND centre
Mangler tid

Hvad giver energi til netværket – motivation for at deltage i
netværket?








Lære folk at kende og se flere LAND centre, at komme rundt i DK og internationalt
System i tingene, på eget center og i netværket
At gøre en forskel for andre, organisation og planlægning af meningsfyldte aktiviteter.
At være på rette vej og være i flow
LAND manifesteret på Det Fælles Bedste – fælles aktivitet bringer fællesskab og netværk
Økonomi – søge fonde og bidrag fra LAND centre til udgifter til LAND.
Netværksfølelse kommer af:
o Nysgerrighed på hinanden
o At arbejde fælles for det samme mål og med det samme emne
o Fællesaktiviteter
o At kende hinanden
o Uafhængighed og gensidighed – tillid
o Fælles uddannelse
o Fællesskab tager tid at udvikle og bevidstliggøre.

Hvor er vi henne om 5 år?






LAND har udviklet sig kvantitativt – flere LAND centre og folk - og kvalitativt – bedre udbud af
undervisning, læring og demonstration
Akademi af permakulturundervisere er oprettet
LAND centret bliver brugt ligesom forsamlinghuse i ethvert lokalsamfund. Lokalt meget goodwill og
til inspiration for andre. Lokalsamfund på øer mv gjort attraktive på grund af LAND centre. LAND
centre er videnskraftcentre – viden er nemt tilgængelig. LAND har fået et stærkt positivt image som
et vigtigt bidrag lokalt og politisk. Lokal økonomi udviklet
Tilbagevendende begivenheder giver følelse af samhørighed, vidensdeling og der er glæde i
netværket. Flere tager ansvar for og roller i aktiviteter. Flere tager ansvar for centrale roller som
gør netværket er mindre sårbart
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Gode samarbejder med politikere og embedsmænd, ligesom i Suderbyn på Gotland
Flere penge og ressourcer i netværket
LAND struktur klar, fast og veludviklet. Struktur gjort levende, har kraft i sig selv og i de enkelte
LAND centre
Permakultur certificering/emblem
Mere europæisk samarbejde med Baltikum, Norden, Europa. Det Baltiske netværk er styrket
Skovlandbrug sat i gang overalt
U-landsprojekter i gang.

Ideer og Planlægning af aktiviteter i prioriteret rækkefølge:
Alle er velkomne til at byde ind på opgaverne og være aktivt med!
1. Happening på Det Fælles Bedste folketræf og årsmøde 22-24 april 2016 for at øge
opmærksomheden på LAND netværket. Bod ved årsmødet med tema omkring uddannelse og
aktiviteter i permakultur. Vise planter og produkter fra alle LAND centre.
 Tovholdere: Karoline og Anne
 Alle LAND centre skal komme!
 Foreløbigt budget 10.000 kr.
2. Beskrivelse af kompetencer og kvalifikationer af LAND undervisere
 Tovholdere: Jens og Kurt
 Cathrine og Karoline bakker op
3. Kursus: Advanced Permaculture Design ved Joe Atkinson
 Tovholdere: Cathrine, Birgit og Aiah
 Gerne i september 2016
 Underskudsgaranti ønskes
4. Vi rejser væk sammen – Gotland, Holma, Stjärnsund og ser blandt andet på skovlandbrug
 Tovholdere: Birgit, Cecil, Jens
 Sommer 2016
 Underskudsgaranti ønskes
5. Velux ansøgning om skovlandbrug
 Aiah, Cathrine, Karoline
6. Lokale aktiviteter som udgår fra LAND centre der inviterer til synergi med organisationer/folk fra
Det Fælles Bedste
 Anne, Jens
7. Kigge på finansiering af administrativ medarbejder, fonde og betaling fra LAND centre
 Kurt, Cathrine
8. Opsætte betalingsmodul og foreningsadministrator på hjemmeside
 Cathrine, Kurt – og Morten (økonomigruppen)
 Deadline inden næste fornyelse af medlemskab af PKDK
9. Tour de LAND
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10.

11.
12.

13.
14.

 Cecil
 Rejsebudget
Idébank, deling af undervisningsmateriale, information, plantebeskrivelser mm.
 Ingen tovholder
 Undervisningsmaterialer kan findes på permateachers.eu
 Kræver større funding og flere ressourcer
Alle skaffer et nyt LAND center, finder potentielle steder og spørger dem om de har lyst til at være
del af netværket.
Pressestrategi – artikler og deling
 Alle sender update fra deres LAND center til Cathrine, som lægger op på hjemmeside og
laver nyhedsbrev
 Permakultur brochure og LAND brochure genoptrykkes af Cathrine
 Ny folder/hæfte om permakultur udarbejdes og trykkes af Karoline
 Deadline – inden Det Fælles Bedste
Permablitz med hinanden, hos hinanden
 Det er frit for at organisere permablitz. Info sendes til Permablitzgruppen (Jens)
Permacertificering, permalogo og permaemblem – designopgave i hvordan det skal se ud
 Ingen tovholder (endnu – det kan blive dig!)
--- o ---
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