Referat 03. december 2015
Til stede:

Cathrine, Heidi,
Kurt, Morten,
Grete, Jens
Ordstyrer:

Set kryds i
emner der skal
bringes til
Storedatter
dagsorden
Gruppe

Opgave
beskrivelse

Grete

Referent:

Jens

Hvem er
ansvarlig
for opgaven?

Hvor langt i
Er det færdigt processen?

1) skal mere af hjemmesiden oversættes
til engelsk? 2) Er der nogen der har brug 1) Heidi 2) Jens
for frivillige til opgaver? Hvilke? Kan vi
opremse de frivillige vi bruger?

3 sider oversat

xx

Der er lavet et forslag til budget som vi
skal tage stilling til:
https://drive.google.com/drive/folders/0B9
4O6KPyteGaWVhpSkFGVDBpX0E

Økonomi

It

Ellis og Grete skal snartest have lavet et
nyhedsbrev. Kom gerne med input til
hvad der kan stå i nyhedsbrevet

PR

LAND

Permablitz

Det fælles bedste

Medlemmer

Punktets afvikling

Grete skriver ud
per mail om
deadline mv.

1) kom gerne
med forslag. 2)
Jens vil gerne Grete, Jens,
opdatere
Heidi, Ellis,
aktivlisten, og
Candela, Sofie
forbinde flere
opgaver med
frivillige

Jens sender Grete mailingliste
1) Det meste af hjemmesiden er ret statisk, og kan
derfor oversættes uden fare for at det bliver
overflødtigt. 2) Det Fælles Bedste har rigtig meget brug
for hænder. Vi er den "dovne" forening af de 8, ift. DFB.
DFB er også vores årsmøde, med vores GF. Se
referaterne fra DFB-møder der er udsendt på mail.
Eller se detfaellesbedste.dk for en liste over konkrete
opgaver der mangler. Man kan komme et par dage før
mødet og hjælpe med at sætte op.

Kurt, Morten

-Kurts forslag til budgetændring er godkendt. -Cathrine
hjælper til med udarbejdelse af budgettet for 2016. -Der
opfordres til at alle dattergrupper overvejer hvilke
aktiviteter de vil lave i det nye år, og hvad de kommer
til at koste. Økonomigruppen laver en deadline for
denne information på mail.

Heidi, Jens

-Læg tilmelding til DFB på hjemmesiden. -Invitation til
at bidrage til nyhedsbrev på hjemmeside. -Dan Fiskers
email skal under Lokale Netværk på siden.

-DFB-invitation snarest. -Også i nyhedsbrevet. -Kurt
foreslår en "tak for 2015"i nyhedsbrevet, hvor
medlemmer opfordres til at overveje om de vil tage
Cathrine, Grete, bestyrelsesposter i det nye år, med
Christina, Jens, medlemsstatistikker og andre ting. -Der tages fat i
Ellis
Marie, en frivillig der gerne vil være redaktør for
nyhedsbrevet -Nyhedsbrevet udkommer før jul, så
indholdet skal også være PR-gruppen i hænde inden
jul, deadline snarest.
Cathrine, Grete,
Kurt, Morten

Undervisning
Fundraising

Næste skridt

Heidi, Ellis,
Jens

Medlemspleje

x

Ja

Morten er fast møde-remindnings-mand, som laver
Christina, Ellis,
referatudkast. Det må gerne udsendes tidligt (lige efter
Candela,
mødet måneden før ell. lign.) Morten lægger også
(Morten)
referater for møder op på hjemmesiden

Moderpleje

Bliv aktiv

Referat
godkendt:

EVS bliver taget op på LAND
forsamlingen.

Cathrine, Kurt,
Grete

Forsamling 4-6 december på Orø

Cathrine, Grete,
LAND
rådgivere:
Candela, Kurt,
Anne, Karoline,
Annette, Birgit, Cathrine, Kurt, Ellis og Jens deltager fra den store
Cecil, Ellis
modergruppe

1) Gruppen vil gerne have info om
permablitz i nyhedsbrev, for at få det ind i
folks bevidsthed. Udbrede kendskab til
permablitz blandt diplomholdere og andre Morten
kursusholdere - dvs. at der forklares om
permablitz i undervisningen.

Morten,
Charlotte

Cathrine er på - Jens overvejer stadig

Ellis, Cathrine,
Candela

Kom godt igang
Alternativ økonomi

Morten,
Christina
Candela, Heidi,
Jens

-Mail til alle kursusholdere og diplomholdere om pb Besked til LAND-centre om at holde pb -pb-notits i
nyhedsbrev -Mødedeltagerne foreslår at de ret
restriktive krav til pb (designer skal have PDC, der skal
foreligge et design) løsnes, for at udbrede konceptet pb
-Skriv i beskrivelsen for pb at folk skal huske at tage
billeder -Der skrives om pb i nyhedsbrevet
DFB er den 22-24 april. Møde 10/12

Links

x

Vi skal godkende retningslinjerne for
Lokale netværk inkorporering af lokale netværk

Jeg anbefaler at
I læser referatet
fra 3/9, hvor vi
havde en lang
diskussion om
Referat 3/9
emnet, og
lavede en
beslutning. Det
er denne vi skal
godkende!

Jens

Cathrine, Ellis,
Kurt, Jens

Nationale netværk
Internationale projekter

Medlemskab
af ECOLISE
blev godkendt

Forskning

Eventuelt

Cathrine, Kurt,
Candela
Candela, Heidi
Morten (og
moderplejegrup
pen), Jens
-Doodle udarbejdes, der sigtes efter januar/februar.

Face-to-face-møde planlægges hos Jens i Farendløse

-Hver gang Mira skriver til os om at hun vil have den
nye liste, så får hun det -Cathrine foreslår at vi bruger
foreningsadministrator, Økonomigruppen kigger på det,
særligt hvad det koster :)

Opdatering af medlemsliste til Lev Bæredygtig
Forventningsafstemning

Jens - ITmøde, drift, afklaring om lokale netværket, f.eks. Fejø og Dan Fisker.
Grete - laver nyhedsbrev, 21. december.
Heidi - IT møde, medlemsadminsitration, fortsætte dialog med en af de aktive (visuelt design)
Cathrine - LAND forsamling 4-6/12, Det Fælles Bedste møde 10.12, økonomimøde, LAND nyhedsbrev, EuPN Nyhedsbrev har deadline 5. januar - indsamling af nyheder er startet
Morten - Permablitz, Kom Godt I gang, Økonomimøde
Kurt - LAND forsamling, Økonomi afsluttes, budgetoplæg,

Kontaktoplysninger

Dokument kan findes i PKDKmappen

