Bestyrelsesmøde Permakultur Danmark 09-04-2018
Fremmødte: Jens, Cathrine, Kurt, Tonie, Ruben, Laila, Mette, Arendse.

Dagsorden:
11.30. Det Fælles Bedste
12.30. Frokost
13.15. Brainstorm Handlingsplaner
14.15. udenfor /kaffe
15.00. underviserregistreringer- sekretær- planlægning til næste år
15.30. Kurser uden diplomholder til stede: KORT
16.00. KOMMUNIKATION
17.00. Første udkast til hvad vi skal i 2018-2019
18.15. opsamling af mødet.
!8.45. senest tid til farvel.

Referat
Vi bruger sociokrati under mødet.
1. forslagsrunde bliver til og kører en runde så alle bliver hørt.
Beslutninger bliver taget på basis af diskussion og alle får ordet igen, for at sige deres mening om
beslutningen. Ordstyrer laver et forslag og forsamlingen giver sit første indtryk til kende. Forslaget laves evt.
om. Der bruges tre håndtegn til at vise, hvad man mener om forslaget.

Det Fælles Bedste
Opdatering af workshops. Ingen vil holde paneldebat om sunde fødevarer. Birgitte, Aiahs veninde, holder
workshop om fremtidens fødevarer. DFB efterspørger billeder, film og tekst omkring PKDKs arbejde og
foreningens virke. Arendse sender info til DFB.
Ruben, Mette og Cathrine laver en bod sammen med LAND centrene med materialer og sørger for roll-ups
bannere. Ruben er tovholder og sørger for en stand (2,5 m) og kommunikation til LAND centrene. Kurt vil
gerne være afløser i boden.

Generalforsamling
Generalforsamling om lørdagen den 12-05-2018.

●
●
●
●

Kirsten Gamst foreslås valgt til ordstyrer under generalforsamlingen. Hun praktiserer ikke
sociokrati.
Kurt, Cathrine, Ruben, Mette, Lou og Jens stiller op til genvalg. Arendse stiller op som suppleant.
Tonie, Jozef, Katja og Laila stiller måske op, hvis de føler, de kan bidrage med noget.
Anders Birkelund stiller op og interesserer sig for forskning.

De personer der stiller op skriver en motiveret ansøgning, hvor de forklarer om sig selv og deres
interessefelt. Der bliver måske kampvalg, da vi kun kan være 7 i bestyrelsen. De fremmødte til
generalforsamlingen vælger mellem kandidaterne, og alle de opstillede skal have PDC-certifikater. Vi vælger
med sedler og skriver 5 navne på. Personer der ikke bliver valgt kan være med i dattergrupper.
Vi skal være klare/ melde tydeligt og visionært ud på GF og evt før, om hvordan man bliver frivillig og
hvordan man bliver medlem i dattergrupperne. Evt. med en tovholder fra bestyrelsen. Vi skal på forhånd
have overblik over hvilke bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil være med i de forskellige dattergrupper.
Mette indsender regnskab til godkendelse og forslag til budget sendes ud til bestyrelsen.
Ændringsforslag til vedtægterne paragraf 3 skal godkendes igen. Der skal stå : fair fordeling af
ressourcerne. Ændringen blev vedtaget på forrige generalforsamling, men skal godkendes på 2 følgende
generalforsamlinger.

Allerede planlagte aktiviteter 2018 -2019
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Nord+1: 26 til 31 april. I Estland. (Cathrine, Signe E., Tonie, Jais Hammerlund)
14-18 maj 2018: forskningskursus. I Portugal. 1 mobilitet ledig. (Candela + 1)
Juni: Erasmus+: Ridgedale PDC. 2 personer. (Signe Højmark, Kristiane Frost Ravn)
12- 15 juli: Nordisk Permakultur Festival i Norge.
8-13 august EuPC Irland (ikke bevilget)
LAND møde i Thy hos Signe. 17-18 november
Erasmus+: Undervisningskvalitetssikrings kursus. 1 person. (Kurt)
Bustur 2018 (Bornholm, SydSverige)
Februar 2019: Nordisk træf i Norge.
Nord+2 Maj 2019 i Danmark (ikke bevilliget)
Marts 2020 PILSmøde ikke bevilliget endnu.

Brainstorm Handlingsplaner
Der bliver flere og flere medlemmer i foreningen og vi har derfor flere penge pga. kontingenter. Aktiviteter
fremadrettet kunne være:
●
●
●
●
●
●

Udvikling af materialer/ temahæfter/ information/samarbejde/ pixiebøger/
Støtte LAND centre og intern kommunikation.
Støtte og styrke lokale netværk/ permablitz / formidling samskabelse mellem skoler og LAND/
uddannelse/ foredrag / workshops kurser/ foredrag fra interessante personer.
FN Verdensmålene.
Støtte dattergrupper med transport, være repræsenteret på Folketræffet.
Oplæg til holistisk handlingsplan.

●
●
●
●
●
●

Ambassadøruddannelse.
Spørgeskema undersøgelse af medlemmernes ønsker med at være medlem.
Kurser.
Medlemsbenefits.
Udenlandske toneangivende mennesker kan komme til landet og hjælpe med at uddanne
ambassadører, holde kurser.
Synlighed og information, tiltrække medlemmer.

Bestyrelsen står for administration, budget, spørgeskemaer, mm. og kan være tovholder på dattergrupper
der kunne indeholde:
●
●
●
●
●
●

Uddannelse, materialer og forskning.
Lokale netværk
Strategier og vision
LAND-netværket
Ambassadører
Events

Underviserregistreringer- sekretær- planlægning til næste år
Oplæg: underviserregistreringen ligger stille. Den er ikke offentliggjort endnu, men Jens lægger den ud på
hjemmesiden. Mellem 5 og 10 undervisere har ladet sig registrere. Måske skal vi opfordre folk til at hjælpe
os med at få flere undervisere på, i stedet for at lægge det ud som et tilbud til undervisere om, at de kan
bruge platformen til at promovere sig selv.
Alle er enige om at det har været godt at have Jens som betalt sekretær. Jens vil gerne overdrage
sekretærjobbet. Vi har en generalforsamlingsbeslutning, der siger at vi kan udstede honorar.

Kurser uden diplomholder
Svar til mails. Vi opfordrer undervisere til atinformere deres kursister i at deres PDC certifikater ikke er
anerkendt af Permakultur Danmark og Nordisk Institut. Alle kan undervise i Permakultur, men kun hvis man
er en del af vores uddannelsessystem kan vi godkende certifikaterne…alt andet er ikke vores ansvar.
Arendse og Jens skriver et kort svar: vores uddannelsessystem kræver en diplomholder. Man vælger selv,
om man vil være med i vores uddannelsessystem.

KOMMUNIKATION
Intern og extern og hvad er der brug for af kompetencer.
Vi ønsker et kursus i feltet sociokrati, konfliktløsning og kommunikation. Vi ønsker at forkæle os selv og at
holde det indenfor bestyrelsen. Vi kan sammensætte vores eget kursus eller købe et færdigt kursus.
Cathrine, Kurt og Laila nedsætter en gruppe der sørger for undervisningssammensætning. Cathrine
kontakter Andreas Johnson. om han kan undervise i emnet eller om han kender en sociakratilærer.

Første udkast til hvad vi skal i 2018-2019
Hvad skal vi lige efter at den nye bestyrelse er konstitueret.

1. 12/5- 2018 bestyrelsen vælges ind.
2. 12/5- 2018 Introduktion til bestyrelsesarbejde
3. 25-5- 2018 Der holdes et konstituerende møde hos Mette. Der vælges en tegningsberettiget og en
kasserer.
Forslag til budget:
Transport skal opprioriteres, og der skal afsættes penge til uddannelse af bestyrelsesmedlemmer. 40.000
kr.
25.000 til transport til 4 bestyrelsesmøder og 2 seminarer.
Dattergrupper sætter sig ned og laver handlingsplan og budget. Ved 5 dattergrupper er det fint med 40.000
kr. til aktiviteter inklusiv transport.
Lokale netværk kan søge om penge fra bestyrelsen.

Opsamling fra mødet
Mette svarer Mira ang. Merudgift af porto pga. jubilæumsbogen.
Mette laver et budget og snakker med Kurt. Sender ud til bestyrelsen.

