Referat PKDK-møde d. 5/8 august

1.VALG AF ORDSTYRRER
Kurt er udnævnt som ordstyrer.
Ellis er udnævnt som referent.

2. REFERAT
Referatet fra bestyrelsesmødet i juli er godkendt.

3. MEDDELSER
Kurt har nu fuld adgang til Merkur Bank, så alting begynder at falde på plads. Dette gælder også
hvad angår indregistrering af medlemmer o.l. Dette punkt betegnes nu som selvkørende.
Karoline Nolsøe har spurgt om PKDK vil være en backing group for permakulturfestivalen mht. til
forsikring i tilfælde af at uheldet skulle være ude for en festivaldeltager. PKDK er finansielt kun
ansvarlig for de 2000 kr., som er indgivet, men står lægger gerne foreningsnavn til med hensyn til
tegningen af forsikringen.
Der er nu ingen fastsættelse om, hvor længe de enkelte bestyrelsesmedlemmers posters varighed
er. Der fremgår heller ikke noget om dette i vedtægterne.
Kurt foreslår herved at vi ved næste generalforsamling lader nogle poster gå til valg igen for en toårig periode. På denne måde sikrer vi, at mange poster ikke går af på én gang.

Et PKDK-medlem ved navn Inger vil gerne lave en bog om forskellige permakultur-steder i
Danmark og evt. i Norden. Hun vil gerne bede om støtte fra foreningen. Vi støtter og blåstempler
gerne, men støtter ikke finansielt. Hun bliver henvist til at søge om trafikstøtte fra LAND.

4. LAND
Naturplanteskolen har søgt om at blive et LAND-center og vil gerne vurderes. Søndag d. 10. august
tager Cathrine (og måske Candela) til Høje Tåstrup og foretager vurderingen. Ellis tager med for at
lære.

Cathrine har spurgt ud til hvordan man søger fonde og hvad man ønsker at vi søger fonde til.
Der forslås at der til næste år kommer tre løbende workshopdage, som fondene kan bruges til.
Dette gøres for at styrke netværket ml. PKDK-medlemmerne og LAND-centrene.

5. PLANT
Intet nyt.

6. EPT
Det sidste møde var i Bulgarien fra d. 20. til den 24. august. Kurt og Cathrine deltog.
Selve EPT’en fortsætter endnu, selvom at støtten er overstået. Frivillige holder hjemmesiden i
gang, så den fortsat er kørende og Cathrine skriver nyhedsbrevet. Der er nyt møde i Barcelona og
hvordan EPT fortsætter finansielt.
Mange nye projekter er udsprunget pga. vores samarbejde; bl.a. Children of Permaculture,
Permaculture College of EU og PLANT.

7. MOBILITETER
Vi står stadig på venteliste.

8. GRØNT NETVÆRK
Intet nyt.

9. HJEMMESIDEN
I starten af september sætter Heidi, Candela og Ellis sig sammen, og lader sig sætte sig ind i
tingene.
Pga. presserende travlhed har hjemmeside-posten ikke blevet behandlet så hurtigt som ønsket.

10. Nyhedsbrev
Candela og Ellis ønsker et tættere samarbejde og hvordan man får implementeret dette som en
fast vane. Som en spirende forening, må et nyhedsbrev udsende løbende pifts.
Vi spørger løbende Cathrine om hun har noget at tilføje. Hun sender også ældre EPT-nyhedsbreve
til inspiration.

11. HANDLINGSPLAN
Cathrine skrev handlingsplanen i februar og havde håbet på, at de gamle bestyrelsesmedlemmer
ville byde ind. Hun ønsker nu en diskussion, for hvilke mål vi går efter, således at denne
handlingsplan bliver færdiggjort.
Dette skal gennemarbejdes gennem det næste års tid og offentliggjort 2015 på
generalforsamlingen.
De enkelte skriver ind på de forskellige felter med forskellig farve og navn til identifikation. Så vi
løbende kan holde en debat, så vi kan godkende punkterne løbende hen ad vejen, som de
godkendt.
Kurt opfordrer alle bestyrelsesmedlemmer til snarest at læse handlingsplanen, så de enkelte
punkter kan godkendes løbende på de kommende bestyrelsesmøder.
Den fælles tone skrives ind af Cathrine, så de debatterede emner bliver klargjort til næste
bestyrelsesmøde.
Dette skrives også ind i nyhedsbrevet, hvis almindelige medlemmer har lyst til at bidrage.

12. NORDISK MØDE.
Dette er et meget vigtig møde, som finder sted lidt nord for Stockholm. Det ses gerne, at så mange
bestyrelsesmedlemmer deltager, som muligt. Det skyldes, at dette er en måde, for de enkelte
medlemmer at prøve at forstå foreningens nordiske primære internationale netværk for det
enkelte bestyrelsesmedlem.

13. VISITKORT
Der bliver trykt 500 stk., som vil blive fordelt på bestyrelsesmedlemmerne med post. Dette
visitkort er gældende de næsten halvanden år.

14. FORUM
Der vurderes at der ikke er penge til det i øjeblikket. Til dette skal Rune fremlægge en plan, før den
kan tages op igen.

15. EVT.
Ellis sender mail ud til medlemmerne om nogen har lyst til at hjælpe Birgit på Foodstock-markedet
hos Camilla Plum.
Cathrine vil gerne tale mere om internationalt arbejde fx IPC12 i UK o.l., som ikke drejer sig om
LAND og EPC.
Kurt ønsker forslag til ændringer af PKDK’s fremtræden i samfundet. Evt. et styrelses- og
forretningsudvalg.
Ellis ringer til Rune for at høre om han fortsat er medlem af bestyrelsen.

